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Achtergrond 

Om kwaliteitszorg in eigen hand te kunnen nemen, zullen fysiotherapeuten zich een 
nieuwe rol moeten aanmeten: de rol van ‘beoordelaar’. Voor het vervullen van deze rol, is 
een andere beroepshouding nodig en moeten nieuwe competenties ontwikkeld worden. 
Om de gewenste verandering in attitude te bereiken en om de noodzakelijke 
competenties te ontwikkelen is coaching voorwaardelijk. In deze cursus leert u hoe u het 
proces van peer review effectief kunt aansturen. De training is ontwikkeld door de HAN in 
samenwerking met Radboudumc IQ Healthcare. Wij adviseren u de 
programmahandleiding te bestuderen voorafgaand aan de eerste cursusdag. 
 

1 Voor wie 
Fysiotherapeuten (lid van een team, een overleggroep of een netwerk) die interesse 
hebben in het coachen van teams en die zich willen inzetten voor het verbeteren en 
inzichtelijk maken van de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. 

 
2  Algemene doelstelling scholing 
De cursist heeft na afloop van de cursus de competenties ontwikkeld om een groep van 
fysiotherapeuten effectief te coachen in het proces van peer review en zorg te dragen 
voor een maximaal resultaat. 

 
3 Leerdoelen 
Na afloop van deze cursus: 

1. Heeft u kennis van indicatoren voor kwaliteit in de gezondheidszorg 
2. Bent geïnformeerd over de rol van de coach. 
3. Heeft u kennis van theorieën over leren en veranderen en de betekenis daarvan 

voor het coachen van peer groepen. 
4. Heeft u coachingsvaardigheden ontwikkeld op het gebied van Peer Review, zoals: 

a. Zorg dragen voor een veilige leeromgeving en een goede sfeer 
b. Leidinggeven aan het groepsproces 
c. Stimuleren van kritische reflectie 
d. Omgaan met weerstand binnen de groep 
e. Begeleiden van het geven en ontvangen van constructieve peer feedback 
f. Discussie leiden 
g. Verdiepende vragen stellen 
h. Heeft u vaardigheden ontwikkeld om diepgang in klinisch redeneren te 

bevorderen 

i. Heeft u vaardigheden ontwikkeld om te sturen op een maximaal leerresultaat
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4 Werkwijze 
De cursist wordt een theoretisch kader aangeboden voor kwaliteitszorg in de 
gezondheidszorg volgens de nieuwste inzichten en passend bij het kwaliteitsbeleid van 
het Keurmerk Fysiotherapie. Tijdens de trainingen zijn cursisten actief bezig met het 
evalueren en becommentariëren van materiaal uit de eigen praktijk en uit de praktijk van 
anderen. 
 

5 Programma 
Drie dagdelen - 4 contacturen per dag 
 
Dag 1 

1. Kennismaking 
2. Korte beschrijving van het kwaliteitssysteem van peer review. 
3. Het beoordelen van kwaliteit in de gezondheidszorg. De betekenis van: 

a. Effectieve en efficiënte zorg 
b. Patiëntgerichte zorg 
c. Transparante zorg 
d. Verantwoorde zorg 
e. Veilige zorg 
f. Value-based zorg 

 
Pauze 

 
4. Oefenen met het proces van peer review aan de hand van een aangeleverd 

dossier 
5. Oefenen met het proces van peer review aan de hand van een aangeleverde video 
6. Nabespreking van beoordelingsproces en resultaten. 
7. Kenmerken van constructieve feedback 
8. Voorbereidende opdracht: 

 
Opdracht 1 
Neem voor dag 2 zelf een dossier en een video mee. Het dossier en de video zijn van 
dezelfde cliënt. Neem een gesprek op met je cliënt waarin je het behandelplan bespreekt 
op basis van je onderzoeksresultaten. Het fragment duurt niet langer dan 10 
minuten. 
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Opdracht 2 
Lees op het Internet (Wikipedia) de informatie over theorieën over leren en veranderen. 
 
Dag 2 

1. Terugblik 
2. Theorieën over leren en veranderen 
3. De analogie van deze theorieën met de dagelijkse fysiotherapiepraktijk: een 

opdracht 
 

Pauze 
 
4. Oefenen van coachingsvaardigheden met gebruik van zelf aangeleverd materiaal 
5. (dossier en/of video). 
6. Evaluatie groepsproces 
7. Voorbereidende opdracht voor dag 3: voorbereiden en uitvoeren van een peer 

review 
8. bijeenkomst. 

 
Opdracht 3: 
Neem voor dag 3 zelf een dossier en een video mee. Het dossier en de video zijn van 
dezelfde cliënt. Neem een interventie op met je cliënt waarin je een kritische situatie 
laat zien, dat is een situatie waarop je graag feedback krijgt. 
 
Dag 3 

1. Klinisch redeneren 
2. Klinisch redeneren van beginners en experts 
3. Klinisch redeneren stimuleren – voorbeelden van nuttige vragen 
4. Onnodige discussies begrenzen 
5. Kennis ontwikkelen in peer groepen door maximaal gebruik te maken van 

bestaande 
6. kennis. 
7. Omgaan met weerstand 

 
Pauze 
 
8. Oefenen met het coachen van klinisch redeneren met gebruik van een dossier 
9. Bespreken van kritische interventies 
10. Het bevorderen van het niveau klinisch redeneren door de goede vragen stellen 
11. Evaluatie en te ondernemen stappen voor verdere professionalisering 

 
6 Toetsing 
De cursist (coach in opleiding) laat zien dat de leerdoelen van de training behaald zijn 
door actieve deelname en inbreng van leermateriaal. 
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7 Resultaat 
Certificaat van Keurmerk 

 
8 Accreditatie 
Aantoonbare deelname aan het programma wordt beloond met 25 punten voor het 
Keurmerk register. 

 
9 Introductie 
In deze cursus verkent u de mogelijkheden die Peer Review biedt om de kwaliteit van de 
fysiotherapeutische zorg te verbeteren en aan te tonen. In de literatuur wordt ook wel 
gesproken van ‘peer assessment’ of ‘Internal audit and feedback’. 

 
9.1 Peer review: wat is het wel en wat is het niet. 
 

Peer review is een vorm van intercollegiale toetsing waarbij de kwaliteit van het 
fysiotherapeutisch handelen (proces) en de resultaten daarvan (uitkomsten) op 
methodische wijze worden geëvalueerd door een groep collega’s (peer groep). Het 
systeem is gericht op interne kwaliteitsbevordering op basis van feedback die gebaseerd 
is op professionele standaarden (kwaliteitsindicatoren). Het Keurmerk heeft in de module 
Peer Review 2.2 een definitie van gegeven van een kwalitatief goede fysiotherapeut [1]: 
 
“De kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeut is doordrongen van de noodzaak zijn 
beredeneringen en argumenten te expliciteren en te laten toetsen door andere betrokkenen bij het 
zorgverlenersproces.” 
 
Deze explicitering beslaat twee dimensies: 

• Cognitief 

• Moreel 
a. In relatie tot de cliënt 
b. In relatie tot de kwaliteit van de samenleving 

Het criterium om te toetsen of een therapeut hieraan voldoet is als volgt omschreven: 
1. De andere betrokkenen bij het zorgverlener proces, of vervangers daarvan, kunnen je 

volgen, begrijpen en accorderen wat resulteert in het hebben van vertrouwen in hetgeen 
de fysiotherapeut doet. 

2. De fysiotherapeut kan van zichzelf aangeven in welke context hij aan bovenstaand 
criterium voldoet” 

 

Peer review is alleen bedoeld om elkaar te helpen en sturing te geven aan zinvolle 
verbeterprocessen. In dat opzicht onderscheidt peer review zich van ‘externe audits’. 
Materiaal aan de hand waarvan de kwaliteit van het fysiotherapeutische handelen 
bestudeerd wordt kan variëren qua vorm en inhoud, maar is altijd gerelateerd aan het de 
beroepscompetenties zoals beschreven in het beroepsprofiel. [2] 
Peer review is dus een middel om het handelen volgens professionele standaarden te 
bevorderen, geen doel op zich. Er zijn talloze andere methoden om deskundigheid te 
bevorderen. Voorwaarde is dat het proces transparant is en het bewijs geloofwaardig. In 
dat opzicht onderscheidt peer review zich van intercollegiaal overleg of intercollegiale 
consultatie waarbij meestal geen data verzameld worden. [3] Bij gebrek aan 
geloofwaardigheid en transparantie kan de beroepsgroep de zorg voor de kwaliteit van 
haar beroepsbeoefenaren niet extern verantwoorden. Bij het Keurmerk wordt het bewijs 
verzameld in het portfolio. 
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9.2 Theoretische achtergrond 
 

Van alle strategieën om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen is bewezen 
dat ze effectiever zijn als ze een goed theoretisch fundament hebben. Het systeem van 
Peer review is ontworpen op basis van een aantal theoretische uitgangspunten die 
ontleend zijn aan theorieën over leren en veranderen [4–7] en wetenschappelijk 
onderzoek naar de impact van Peer Review op de kwaliteit van de zorg (efficiënt, 
evidence-based, patiëntgericht) en uitkomsten van de zorg (effectief, value-based). [8–
12] Als coach is enige kennis van deze theorieën noodzakelijk om te begrijpen waarom 
strategieën om gedrag te beïnvloeden soms wel en soms niet werken. Zo benadrukt de 
cognitieve leertheorie de betekenis van rolmodellen in een groep, de theorie van gepland 
gedrag het belang van sociale ondersteuning binnen de groep en de theorie over 
zelfregulerend leren het belang van haalbare doelen stellen. Twee recente 
gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT’s) hebben overtuigend aangetoond dat 
peer review in de vorm van peer assessment effectief is. [13,14] 
 
 

Pijlers van peer review zijn: 
 

1. Kritisch reflecteren op je dagelijkse praktijk door te laten zien wat je zelf doet 
en te observeren wat anderen doen. 

2. Professionele standaarden voor kwaliteit ontwikkelen door jezelf en je collega’s 
te bekijken door de bril van een reviewer of auditor en met elkaar te bespreken 
wat gewenst en ongewenst professioneel handelen is. 

3. Samen leren en verbeteren door feedback te geven en te ontvangen die richting 
geeft aan zinvolle verbeterprocessen. 

4. Actieve participatie en gedeelde verantwoordelijkheid voor de leerresultaten 
5. Nieuwe kennis ontwikkelen door zowel impliciete kennis als expliciete kennis 

met elkaar te delen. 
6. Geloof en vertrouwen ontwikkelen in de kwaliteit van je professionele handelen 

om jezelf en je beroepsgroep overtuigd te kunnen positioneren. 
 



 
 

8 
 

10 Het proces van peer review 
 
10.1 Het samenstellen en voorbereiden van een peer groep 
 

De peer groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 collega’s. De peer groep wordt 
samengesteld op basis van inhoudelijke overwegingen of organisatorische overwegingen. 
Een peer groep die samengesteld is uit fysiotherapeuten met bijvoorbeeld dezelfde 
specialisatie heeft het voordeel dat peers beter in staat zijn om inhoudelijk feedback te 
geven. Het voordeel van meer heterogene peer groepen is dat klinische problemen van 
meerdere kanten bekeken kunnen worden waardoor er soms heel nieuwe inzichten 
ontwikkeld kunnen worden. De coach krijgt van het Keurmerk Fysiotherapie een overzicht 
van alle deelnemers inclusief hun e-mailadressen en de data van de geplande 
bijeenkomsten. Alle Keurmerk deelnemers kunnen in hun individueel portfolio de 
handleiding van het programma downloaden, waarin de doelstellingen van peer review, 
de procedures, de gewenste uitkomsten, de consequenties van deelname en de te 
verwachten inspanningen zijn verhelderd. Het is belangrijk dat de coach deelnemers 
stimuleert de module Peer Review v2.2 programmagids te lezen voorafgaand aan de 
1e bijeenkomst. In figuur 1 is het proces van peer review in beeld gebracht. In de volgende 
paragrafen zullen we iedere stap in het proces verder toelichten en daarbij de rol van de 
coach beschrijven. De citaten die gebruikt worden komen uit interviews die we gehouden 
hebben in de verschillende pilots. 
 
 
 

10.2 De eerste bijeenkomst 
 

 
Tijdens de eerste bijeenkomst worden de hoofdzaken van het programma besproken. 
Ook ethische aspecten worden benadrukt, zoals de beveiliging van persoonsgegevens en 
het omgaan met vertrouwelijke informatie. Belangrijk is dat tijdens de 
introductiebijeenkomst onjuiste verwachtingen tijdig worden bijgesteld. 
 
Bedenk maar eens hoe je zou reageren op de opmerking van de volgende deelnemer die 
zich tijdens de introductiebijeenkomst realiseert dat de te leveren inspanningen groter 
zijn dan vooraf ingeschat: 
 
“Nou mogen we alweer aan de slag om de kwaliteit te verbeteren. Het zijn alweer onze 
inspanningen en wanneer krijgen we eindelijk eens iets terug? Ik vraag me af wie hiervan 
gaat profiteren. Zou me niets verbazen als dit hele project uit de koker van de 
zorgverzekeraars komt.” 
 

Informeren 
Deelnemers zijn tijdig en volledig geïnformeerd over de doelstellingen, procedures, 
consequenties van deelname, verwachte inspanningen en de gedragsregels. 
Waarom? 
Als de informatie niet helder is dan heeft dat direct invloed op de motivatie van 
deelnemers en de sfeer binnen de groep. 
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Ook kunnen deelnemers bijvoorbeeld bezwaar hebben tegen het beschikbaar stellen van 
patiëntgegevens ten behoeve van peer review. Zij geven meestal de voorkeur aan het 
bespreken van een casus. Heldere informatie over de beveiliging van deze gegevens is 
noodzakelijk. 
 
“Ik heb nogal bezwaar tegen het aanleveren van dossiergegevens en video-opnames. Ik 
betwijfel wat er met die informatie gedaan kan worden. Het gaat om vertrouwelijke 
gegevens en tegenwoordig ligt alles nogal makkelijk op straat. Ik geloof niet dat ik mijn 
patiënten daaraan bloot ga stellen.” 
 
 
De coach moet er echter rekening mee houden dat weerstand soms ook een teken is van 
onzekerheid of angst om beoordeeld te worden. We komen hier later in dit hoofdstuk 
nog op terug. 
 
 

10.3 Een vervolgbijeenkomst voorbereiden 

 
Om de 1e bijeenkomst succesvol te laten verlopen is actieve participatie van alle 
deelnemers noodzakelijk. Maar actieve participatie is niet vanzelfsprekend. Het activeren 
van deelnemers is een van de lastigste opgaven voor een coach. Het zal regelmatig 
gebeuren dat deelnemers het materiaal niet tijdig verzameld hebben en dat vraagt om 
actie. Allereerst zul je moeten weten wat de redenen zijn; die kunnen zeer uitlopend zijn, 
variërend van nog niet geeffectueerde intentie, tot gebrek aan betrokkenheid, weerstand, 
faalangst, overbelast voelen, onvoldoende sociale of technische ondersteuning. Hoe dan 
ook, als deelnemers geen materiaal inbrengen dan vormt dat een bedreiging voor de 
effectiviteit van het peer reviewprogramma. Vaak kan de groep die verschillen in 
participatie best hanteren; sommige mensen willen nou eenmaal liever eerst de kat uit de 
boom kijken. De theorie van diffusion of innovations theorie van Rogers [15] laat zien dat 
mensen een innovatie met verschillend tempo accepteren: ‘early adopters’ versus 
‘laggards’ of ‘pioniers’ versus ‘achterblijvers’. De groep accepteert het niet 

Actieve participatie en groepscohesie bevorderen 
Deelnemers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor het leren van de 
groep. 
Waarom? 
Indien een van de deelnemers niet actief participeert wordt het leren van de hele 
groep belemmerd. 
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meer als er duidelijk sprake is van onwil en niet van onvermogen. Vaak fungeren de ‘early 
adopters’ als opinieleiders waar deelnemers zich naar richten en die de drempelvrees van 
anderen positief kunnen beïnvloeden. Het is als coach belangrijk om een goede relatie op 
te bouwen met deze ‘opinieleiders’ want zij hebben een belangrijke invloed op het 
groepsgedrag. Denk maar eens na hoe je zou reageren als een van de deelnemers geen 
materiaal ter beoordeling heeft ingebracht en je vertelt: 
 

“Ja sorry hoor, ik wil het best doen, maar ik zie er zo tegenop. Ik heb net het gevoel 
alsof ik weer op school zit, alsof ik weer opnieuw examen moet doen. Ik ben altijd 
doodzenuwachtig voor dat soort dingen dus ik zoek eigenlijk altijd cursussen waar 
ik niets hoef te laten zien. Dat vind ik verschrikkelijk, daar lig ik gewoon wakker 
van.” 
 

10.4 Een peer review bijeenkomst uitvoeren 

 

Tijdens de eerste peer review bijeenkomst zorgt de coach ervoor dat iedereen gezien 
wordt en zich op zijn gemak voelt. De coach vertelt in korte bewoordingen wat de 
doelstelling van de bijeenkomst is en checkt of de groep daarin meegaat. 
Sommige deelnemers zijn zichtbaar zenuwachtig bij de eerste bijeenkomst. Het is 
belangrijk om een sfeer te realiseren waarin mensen zichzelf kunnen zijn en fouten 
durven te maken. Daarvoor is het nodig dat deelnemers het aangeleverde materiaal 
(dossiers/ video’s) niet zien als bewijs dat ‘getoetst’ wordt, maar materiaal waarvan 
‘geleerd’ kan worden. In tegenstelling tot een externe audit, is feedback niet het eindpunt 
van een verbeterproces, maar het vertrekpunt. 

 
 

Motiveren 
De doelstelling en gewenste uitkomst van iedere bijeenkomst is vooraf helder en 
wordt door alle deelnemers gedeeld en haalbaar geacht. 
Waarom? 
Doelstellingen geven richting aan het leerproces en bevorderen de betrokkenheid bij 
en de verantwoordelijkheid voor het leerproces als de resultaten. Als het proces 
ontspoort kun je steeds opnieuw teruggrijpen op de doelstelling en sturen op de 
geplande uitkomst. 

Veilige leeromgeving creëren 
Deelnemers voelen zich veilig binnen de groep en durven fouten te maken. 
Waarom? 
Een onveilige omgeving remt actieve participatie en heeft een negatieve invloed op 
het vertrouwen in eigen kunnen. Een beschermende omgeving remt produceert 
oppervlakkige feedback en remt het leren van zowel feedbackgever als -ontvanger. 
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Klinisch redeneren is de core business van iedere fysiotherapeut. Alleen aangeleverd 
materiaal uit de dagelijkse praktijk nodigt uit tot klinisch redeneren en naarmate dat 
materiaal meer kritische situaties bevat, nodigt het meer uit tot discussie. Deelnemers die 
zich in dat opzicht kwetsbaar durven opstellen leveren een belangrijke bijdrage aan een 
succesvolle bijeenkomst, maar zij moeten zich wel beschermd voelen. Sommige 
deelnemers spreken zich bewust of onbewust oordelend uit over hun collega’s. Anderen 
hebben juist de neiging de deelnemer wiens materiaal besproken wordt onnodig in 
bescherming te nemen. Het is je rol als coach om voortdurend de leervraag en de 
leerinhoud- centraal te stellen en niet de persoon die het materiaal inbrengt. 
In de volgende situatie kijkt een deelnemer (D1) terug op zijn video en zijn collega (D2) 
reageert daarop voordat D1 is uitgesproken. Bedenk hoe je daarop zou reageren. 
 

D1: “Ja, ik ben niet gewend om het behandelplan zo formeel met mijn patiënten te 
bespreken. Ik ga meestal aan de slag en terwijl ik bezig ben vertel ik wat daarvan 
de bedoeling is, dus dit voelde voor mij nogal gekunsteld aan en dat zie je ook wel, 
dus….” 
D2: “Maar je maakt je doelstellingen niet smart. Je vertelt een heleboel, maar wat 
wil je nou eigenlijk bereiken, dat blijft een beetje in de lucht hangen?” 

 

Gefrustreerd door de audits van zorgverzekeraars hebben sommige deelnemers de 
neiging om niet de inhoud, maar de beoordelingscriteria en de procedure te 
bediscussiëren. Hoewel daarop zich ruimte voor moet zijn is het wijs om die discussie te 
verplaatsen naar het eind van de bijeenkomst anders gaat de discussie alle kanten op en 
over het hoofd van degene die materiaal heeft ingebracht. Het is je rol als coach om het 
aangeleverde materiaal te problematiseren – de leerinhoud - niet de 
beoordelingsprocedure. Om de discussie te focussen kun je teruggrijpen op de 
doelstelling van de bijeenkomst en vervolgens de aandacht weer focussen door gerichte 
vragen te stellen over de inhoud van het dossier of de video. Daar doe je de deelnemers 
die gekomen zijn om iets te leren een plezier mee. Wat zou je doen in de volgende 
situatie? Een deelnemer roept een vlammende discussie op naar aanleiding van het 
dossier van een patiënt met een chronische aandoening wat nogal kritisch beoordeeld is. 
De discussie gaat heen en weer over de zin en onzin van het beoordelen 
van dossiers. 

D-1 “Ja Jan, dat je dat niet allemaal invult snap ik best. Luister, ik ken praktijken 
waar de dossiers gewoon door stagiaires worden ingevuld. Ja, zo kan ik het ook. Is 
dat nou kwaliteit? Als je alle vakjes netjes hebt laten invullen? Daar pas ik voor!” 
D-2 “Ja, en zulke praktijken komen glansrijk door hun audit heen.” 
D-3 “Als hun behandelindex niet te hoog is tenminste en dat wordt lastig als je veel 
chronische patiënten hebt. Mijn collega die gespecialiseerd is in psychosomatische 
klachten en oncologie heeft het gevoel dat hij …etc”. 

Leidinggeven aan het groepsproces en sturen op een maximaal leerresultaat 
In de discussie staat de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen centraal, niet 
de beoordelingsprocedures. 
Waarom? 
Deelnemers ervaren een bijeenkomst als succesvol als ze het gevoel hebben dat ze 
veel geleerd hebben en dat bevordert de motivatie. 
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Binnen iedere groep is er verschil in de mate van inbreng tussen de deelnemers en die 
verschillen mogen er zijn. Wat ongewenst is als deelnemers geen kans krijgen om hun 
woordje te doen omdat ze gedomineerd worden door anderen die menen ‘de wijsheid in 
pacht te hebben’ of zich op een of andere manier zich gedomineerd voelen. Dat betekent 
verlies van kennis die beschikbaar is en dat is jammer. Let op verbaal en non-verbaal 
gedrag wat uitdrukking geeft aan gevoelens van frustratie of onderdrukking en zo nodig 
kun je dat benoemen. Het proces van peer review voorziet erin om iedere deelnemer te 
bespreken (zie tabel 1), maar om iedere deelnemer feedback te laten geven is meestal 
niet gewenst. Het peer reviewproces is ontworpen op basis van het ‘saturatieprincipe’. 
Dat is een term uit het kwalitatief onderzoek en betekent dat er geen nieuwe informatie 
gezocht hoeft te worden als de verzamelde informatie verzadigd is. Dat betekent 
concreet dat feedback niet herhaald moet worden, dat voegt niets toe aan de informatie 
en kost onnodig veel tijd. Het is de rol van de coach om te bewaken dat iedere deelnemer 
naar verhouding evenveel inbreng heeft door deelnemers die zich terughoudend 
opstellen actief te vragen hun mening te geven. Het is de kunst van de coach om 
deelnemers die hun eigen mening als ondergeschikt beschouwen aan de opvattingen 
van anderen, in hun kracht te zetten door bijvoorbeeld hun opmerkingen kernachtig 
samen te vatten of te parafraseren. 
Het is ook mogelijk dat deelnemers zich zichtbaar ongeïnteresseerd gedragen. Zo lang het 
één deelnemer betreft, kan de groep dat gedrag meestal zelf corrigeren en hoef je niets 
anders te doen dan oogcontact te maken met de betreffende deelnemer. Als het een 
clubje is, wordt het moeilijker. Ten behoeve van het groepsproces zal dit gedrag 
besproken moeten worden. Daarvoor zijn verschillende scenario’s variërend van het 
kenbaar maken van je observaties en daarbij de groep te betrekken tot confronteren. De 
volgende interventie voldoet meestal wel: 
“je maakt op mij de indruk niet zo geïnteresseerd te zijn, heb ik dat goed gezien?” Het is 
de rol van de coach om vervolgens in contact te blijven en desgewenst na afloop nog even 
in gesprek te gaan om de betrekking te versterken. 

 

Evenredige inbreng bevorderen 
Deelnemers hebben een evenredige inbreng tijdens de discussies en er is een 
levendige interactie. 
Waarom? 
Wanneer er veel interactie is tussen de leden van de groep worden de relaties 
tussen de groepsleden versterkt wat zowel de sfeer als de prestaties bevordert. [16] 

Het construeren van nieuwe kennis bevorderen 
Deelnemers hebben maximaal gebruik kunnen maken van de bestaande kennis 
binnen de groep. 
Waarom? 
Mensen willen graag de kennis delen die ze al hebben, maar willen ook graag iets 
nieuws horen. 
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Deelnemers willen achteraf het gevoel hebben dat ze iets geleerd hebben, maar ze weten 
vooraf zelden wat ze zouden willen leren. Je kunt daarvan wel een indruk krijgen als je de 
verwachtingen peilt, maar op basis daarvan kun je de tevredenheid achteraf moeilijk 
voorspellen. De uitdaging als coach is om alle kennis en ervaring die in de groep aanwezig 
is te gebruiken om nieuwe kennis te ontwikkelen. De theorie over sociaal constructief 
leren [17] van Vygotsky e.a., gaat ervan uit dat het verwerven van kennis en vaardigheden 
niet zozeer het gevolg is van kennisoverdracht door de docent aan de student, maar 
eerder het resultaat is van denkactiviteiten van de student zelf. Die denkactiviteiten 
bestaan uit het verbinden van nieuwe informatie aan datgene wat al bekend is. Als coach 
is het daarom belangrijk om te achterhalen wat de groep al weet over het onderwerp. 
Professionals hebben vaak de misvatting dat kennis alleen betekenisvol is als die vergaard 
is door formele, geaccrediteerde opleiding (expliciete kennis), maar kennis wordt ook 
ontwikkeld door de dagelijkse praktijk en door kennis van het leven (impliciete kennis). 
De rol van de coach is het verzamelen van zowel expliciete als impliciete kennis binnen de 
groep. Om impliciete kennis te achterhalen, moet je soms doorvragen zoals: “Ik ga ervan 
uit dat je dit niet zomaar zegt. Wat is je achterliggende gedachte hierbij?” of: “Ik ga ervan 
uit dat je deze keuze in het belang van je patiënt hebt gemaakt. Kun je eens uitleggen wat 
je daarvan verwacht?” of “Je heb je keuze voor deze aanpak niet voor niks gemaakt. Heb 
je daar positieve ervaringen mee?” In het beste geval resulteert het antwoord in een heel 
nieuw perspectief op het probleem of een heel nieuwe aanpak. 

 
Het komt regelmatig voor dat er een dossier beoordeeld is wat becijferd met hoge scores. 
Die scores kunnen terecht zijn of onterecht. Als de cijfers een te rooskleurig beeld geven 
van de werkelijkheid merk je dat snel genoeg tijdens de bespreking. Zowel de individuele 
reflectie op de scores als de peer feedback blijft oppervlakkig en mist de argumentatie die 
blijk geeft van professionaliteit (zie ook hoofdstuk 14: regels voor het geven en ontvangen 
van feedback). Er komt geen interactie op gang en het gesprek valt stil. Dat kan zijn 
omdat de deelnemers weinig gevoel ontwikkeld hebben voor kwaliteit of omdat ze niet 
gewend zijn om hun denkproces onder woorden te brengen. De persoonlijke reflectie op 
de scores zou in dat geval zo kunnen klinken: 
 

“Ja, het was eigenlijk wel goed. Ik ben het ermee eens dat ik misschien een ander 
meetinstrument had kunnen nemen, maar verder ben ik wel tevreden”. 

Vragen stellen om het proces van klinisch redeneren te versterken. 
Het redeneer- en besluitvormingsproces binnen het methodisch handelen is 
transparant. 
Waarom? 
Deelnemers zijn niet altijd in staat om woorden te geven aan hun redeneerprocessen. 
Gerichte vragen stellen helpt om dat proces op gang te brengen en ook te ontsluiten 
voor anderen. Daardoor achterliggende ideeën getoetst worden en zo nodig bijgesteld 
worden. 
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De peer assessor die wordt uitgenodigd om te reageren bevestigt wat al gezegd is: 
 
“Ik vond het een goed dossier. Het zou mooi zijn als je een meetinstrument zou gebruiken, 
maar verder kon ik er prima mee uit de voeten”. 
 
En de volgende haakt daarbij aan en zegt: 
 
“Ja, wat ik goed vond is dat je de hulpvraag hebt uitgevraagd en de doelstellingen 
smart hebt geformuleerd. Ik vond dat heel helder”. 
 
Dan wordt het tijd voor de coach om het klinisch redeneren aan de hand van dit dossier 
op gang te brengen. De discussie breng je op gang om datgene wat er gezegd is te 
problematiseren en te koppelen aan een indicator voor kwaliteit. Stel altijd een open 
vraag (wat, hoe, waarom) om redeneerprocessen te achterhalen. Richt je eerst op wat 
letterlijk gezegd is door een persoon en focus je vraag op een van de indicatoren voor 
kwaliteit. Dat is belangrijk om de discussie gefocust te houden. 
 

“Je spreekt over een ander meetinstrument. Wat zou je een geschikt 
meetinstrument vinden in dit geval?”  
“Waarom zou je die informatie willen hebben? 

 
Je kunt ook een stapje verder gaan door informatie die beschikbaar is gekomen te 
verbinden waardoor je naar een dieper inzicht vraagt. 
 

“Je vond dat de hulpvraag verhelderd was en de doelstelling smart geformuleerd. 
Ik zie dat de patiënt zo snel mogelijk weer aan het werk wil. Vind jij de 
doelstellingen zoals die hier geformuleerd zijn bij deze hulpvraag passen?” 

 
Het komt ook voor dat een collega een voorbeeld is voor hoe het eigenlijk zou moeten. 
Deelnemers kunnen zich bewust of onbewust spiegelen aan dat gedrag, maar dat 
betekent niet automatisch dat ze de ‘transfer’ maken naar hun eigen situatie. Zij moeten 
zich kunnen identificeren met hun collega en zich een voorstelling kunnen maken van de 
toepassing van dat voorbeeldgedrag binnen de context van hun eigen praktijk. Die 
‘transfer’ zou je kunnen bevorderen door een vraag te stellen zoals: “Ik zie dat de manier 
waarop X haar patiënten bij de besluitvorming betrekt door jullie gewaardeerd wordt. Kun 
je je voorstellen dat je dat zelf ook zo zou doen?” 

 

Het stimuleren van de acceptatie van feedback en het plannen van verbeteracties 
Feedback is gehoord, verwerkt en omgezet in zo nodig omgezet in haalbare 
verbeterdoelen. 
Waarom? 
De acceptatie van feedback is niet vanzelfsprekend. Het proces van het geven, 
ontvangen, verwerken van feedback en het omzetten van feedback in intenties om 
gedrag te veranderen heeft ondersteuning nodig. 



 
 

15 
 

Laten we vooropstellen dat niet alle feedback geaccepteerd hoeft te worden en tot 
verbeteracties moet leiden. In het beste geval wordt het accepteren of afwijzen van 
feedback bepaald door kritische reflectie op het eigen functioneren: “Reflection is the link 
between receiving and using assessment feedback” [18]. Uit de literatuur is bekend dat 
het effect van feedback op gedragsverandering beperkt is en dat het effect op de 
kwaliteit van zorg voor de patiënt zelfs gering is. Een meta-analyse van het effect van 
audit en feedback door Ivers et al. [8] (waaronder ook interne audit en peer feedback) 
heeft laten zien dat het effect op het niveau van patiëntuitkomsten niet groter is dan 5%. 
Belangrijk dus om alle mogelijke interventies uit de kast te halen om dat effect te 
optimaliseren. Een recente meta-analyse van Payne & Hysong [19] van de reacties van 
zorgprofessionals op feedback en de impact van feedback op verandering van het 
handelen in de dagelijkse praktijk, heeft laten zien dat feedback een sterke emotionele 
reactie oproept. De aard van deze reactie is bepalend voor het accepteren of afwijzen van 
feedback. De onderliggende bron voor deze emotionele reactie is niet zozeer de inhoud 
van de boodschap, maar vooral de manier waarop de boodschap tot stand is gekomen, 
de eerlijkheid van het assessmentproces. Het behoeft geen toelichting dat de coach een 
belangrijke rol heeft bij het monitoren en zo nodig bijsturen van de zorgvuldigheid van dit 
proces. Deelnemers die moeite hebben met het accepteren van feedback laten gedrag 
zien wat je niet altijd kunt herleiden tot het afwijzen van feedback. Een deelnemer die 
bijvoorbeeld onmiddellijk in de verdediging schiet en zegt: “Ja, maar, dat kun je wel 
zeggen, maar …” of een deelnemer die zijn gedrag attribueert aan externe 
omstandigheden “Ja, op dat moment waren we net bezig met, en toen kwam…” of een 
deelnemer die zich cynisch terugtrekt en mompelt: 
“Ja, dat zal dan wel, maar ik heb nooit klachten gehad, dus het zal mijn tijd wel duren” 
kan na afloop degene zijn die positief terugkijkt en je vriendelijk bedankt voor de 
leerzame bijeenkomst. 
Reflectie kost tijd. Om het reflectieproces te faciliteren en om een indruk te krijgen 
van de acceptatie van feedback kun je er gewoon naar vragen zonder een oordeel uit te 
spreken: 
“Je hebt een heleboel feedback gehad. Welke feedback denk je te gaan gebruiken?” 
In hoofdstuk 14 worden de regels voor het geven en ontvangen van feedback toegelicht 
en worden tips gegeven om het gebruik van feedback te bevorderen. Deze regels 
ontvangen de deelnemers ook. 
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De peer review bijeenkomst in schema 
 

Tabel 1 

Voorbereiding 1e bijeenkomst 

• De coach vraag een deelnemer om een presentatie voor te bereiden met 
gebruik van een video en/of een EPD. 

1e bijeenkomst 

De deelnemers hebben de programmagids gelezen 

• De coach laat iedereen zich voorstellen en de persoonlijke 
verwachtingen uitspreken. 

• De coach informeert of iedereen de module Peer Review versie 2.0 
gelezen heeft en informeert of er vragen zijn. 

• De coach herhaalt de doelstelling van peer review en stelt 
eventueel onjuiste verwachtingen bij. Er wordt een planning 
gemaakt voor de inhoud van de 1e bijeenkomst en de 
vervolgbijeenkomsten. 

• De coach bespreekt met de groep hoe een veilig leerklimaat 
gecreëerd wordt waarin fouten gemaakt mogen worden en waarin 
vertrouwelijke informatie niet gedeeld wordt met anderen. 

 
 
 
 
 
 

60 min 

• FT-1 Presenteert een casus en reflecteert hardop op de eigen 
video, eventueel aangevuld met een EPD. 

• FT 2-6 luisteren zonder te onderbreken of commentaar te geven 
tijdens deze persoonlijke reflectie. 

• De coach vraagt na afloop de groep om te reageren op deze 
reflectie. Daarbij volgt hij nauwkeurig het verbale en non-verbale 
gedrag van de deelnemers en de gelijkwaardigheid van de inbreng 
in de discussie. 

• De coach begrenst de discussie indien nodig. 

• De coach stimuleert de discussie indien nodig . 

• De coach stelt kritische vragen indien nodig. 

• De coach vraagt na afloop van de aan FT-1 om de feedback samen 
te vatten en aan te geven wat hij eventueel wel of niet zou willen 
veranderen. 

• De coach bedankt FT-1 voor zijn bijdrage. 

• Evaluatie en vervolgafspraken 

• FT 1 steltop basis van de verkregen feedback een verbeterplan op 
volgens de richtlijnen van Commitments to Change. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 min 
 

Voorbereiding vervolgbijeenkomsten 

De coach geeft zo nodig ondersteuning bij het verzamelen en uploaden van EPD’s en 
video’s en bij de voorbereiding van een presentatie. 

1 Deelnemende fysiotherapeut 
2 De hoeveelheid tijd die de groep nodig heeft is afhankelijk van training in 
de peer reviewmethodiek. 
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11 Regels voor het geven en ontvangen van feedback voor peers 
 
Het geven en ontvangen van peer-feedback is geen vanzelfsprekendheid. Het zijn vaardigheden 
die ontwikkeld kunnen worden. Uit onderzoek blijkt, dat naarmate je vaardiger geworden bent in 
het geven van peer-feedback, je ook vaardiger wordt in het beoordelen van jezelf. De effectiviteit 
van feedback voor leren en veranderen is onder andere afhankelijk van: 

• De kwaliteit van de feedback: vorm, inhoud en stijl [20] 

• De betrouwbaarheid van de feedbackgever 

• De veiligheid van de leeromgeving [21] 

• De beleving van de feedback (bedreigend of informatief) [22,23] 

• De persoonlijke betekenisgeving en acceptatie [24,25] 

• De aansluiting van feedback bij persoonlijke doelen en verwachtingen [26] 

• De transfer van feedback naar concrete gedragsverandering [7] 
 

Reflectie is de verbinding tussen het ontvangen 
van feedback en het gebruik van feedback 
om te leren. Je kunt spontaan leren (impliciet) 
of bewust leren door reflectie op het 
eigen gedrag of op het gedrag van anderen 
(expliciet). Als reflectie expliciet wordt gemaakt, 
dan komt er kennis vrij, waarvan 
peers kunnen leren. Dat is één van de 
doelstellingen van peer-assessment. De figuur 
laat zien hoe informatie verwerkt wordt door 
middel van peer-assessment. Constructieve 
peer-feedback leidt tot zinvolle verbeterdoelen en 

verbeteracties, mits deze feedback ook wordt geaccepteerd en wordt gebruikt. Dat is niet alleen 
afhankelijk van de feedbackgever, dat is ook afhankelijk van de feedbackontvanger. In 
onderstaande paragraaf worden tips gegevens om de effectiviteit van peer feedback te 
bevorderen. 
 
De feedbackgever 
Feedback richt zich op geobserveerd gedrag, toegelicht met voorbeelden daarvan. 

• Niet: “Je kennisniveau is te laag” 

• Wel: “Uit de manier waarop je de patiënt informatie geeft, krijg ik het idee dat je 
onvoldoende kennis van deze aandoening. Klopt dat?”. 

 
Feedback is persoonlijk gericht 

• Spreek je collega met de naam aan. 

• Spreek voor jezelf. “Ik heb gezien dat je…”. 
 
Ga na of je collega ontvankelijk is voor feedback. 

• Geef geen tussentijdse feedback ‘tijdens’ performances; dat beïnvloedt de 
taakgerichtheid. 

• Realiseer je dat stress de ontvankelijkheid voor feedback vermindert. Laat je collega eerst 
zelf terugkijken om structuur aan te brengen. 
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Feedback is concreet en specifiek. 

• Baseer je feedback op de doelstellingen en de beoordelingscriteria. 

• Niet: “Je communiceert niet patiëntgericht” 

• Wel: “Je hebt laten zien dat je systematisch vragen kunt stellen om de hulpvraag helder te 
krijgen, maar de onderliggende motieven van de patiënt zijn mij niet helder geworden.” 

 
Feedback is transparant 

• Ben ‘echt’ in je rol als feedbackgever, geef geen dubbelzinnige boodschappen. 

• Geef kritische feedback, geen ‘tissue-feedback’ 

• Geef welgemeende feedback, geen ‘gemaakte’ feedback 

• Je non-verbale gedrag is in overeenstemming is met je verbale gedrag 

 
Feedback is neutraal, kort en bondig. 

• Bij voorkeur wordt feedback gegeven op een neutrale toon. Feedback is in principe 
informatief, niet normatief. Normatief is “heel goed” of “nou dat kun jij beter”. Soms is 
het nodig om iemand positief te bekrachtigen. Dat doe je niet door woorden als ‘heel 
goed’ te gebruiken, maar door 

• Val niet in herhaling. De feedbackronde stopt als alles gezegd is. Het is niet nodig dat 
iedereen feedback geeft als dat geen toegevoegde waarde heeft. Beperk je tot de 
hoofdzaken! 
 

Feedback richt zich zowel op sterke als zwakke kanten. 

• Noem eerst wat goed ging, noem dan wat verbeterd kan worden, ook al lijkt die 
informatie overbodig. Er is een natuurlijke neiging van feedbackgevers om zich alleen te 
richten op wat beter kan. 

 
Feedback sluit aan bij de leerbehoefte en de fase van verandering. 

• Realiseer je in welke fase van verandering je collega zit. Als je daar geen idee van hebt, 
vraag er dan naar. Feedback die niet aansluit bij de fase van verandering, wordt 
afgewezen. Een collega die voor het eerst de gespreksvoering met zijn patiënt anders 
vormgeeft dan gewend, verdient daarvoor een compliment en hoeft niet gefrustreerd te 
worden met informatie over hoe het nog beter kan. Alles kan beter. Omgekeerd wil je als 
gevorderde niet geconfronteerd worden met feedback die bestemd is voor beginners. 

 
Feedback richt zich op zowel de cognitieve als metacognitieve (regulatieve) aspecten. 

• Koppel feedback terug naar de doelstellingen van de opdracht; gebruik daarbij altijd de 
beoordelingscriteria ter ondersteuning. Wat was de doelstelling van de opdracht en in 
hoeverre is die doelstelling bereikt (cognitief)? 

• Maak helder wat nog verbeterd kan worden en doe een voorstel hoe dat het beste 
aangepakt kan worden (metacognitief). Vraag terug of dat ook haalbaar is in de context 
waarin je collega werkt. 
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Kortom, peer feedback geven is niet vrijblijvend. Je hebt de verantwoordelijk als feedback-
gever, dat de ontvanger je feedback begrijpt, accepteert, weet wat er te doen staat en ook 
vertrouwen heeft in de mogelijkheden om te veranderen.  
 
De feedback ontvanger 

• Probeer feedback te beschouwen als informatie, niet als een persoonlijk oordeel. 

• Schiet niet meteen in de verdediging, ook al vind je het commentaar van je collega niet 
terecht. Wacht totdat de anderen feedback gegeven hebben. Als de feedback van je 
collega de plank mis slaat, stellen de anderen dat meestal vanzelf bij. 

• Vat verkregen feedback kort samen. Controleer of je de feedback goed begrepen hebt. 
Stel aanvullende vragen als je het niet goed begrepen hebt en becommentarieer feedback 
als dat nodig is. 

• Geef aan ‘wat’ je met deze feedback gaat doen, ‘hoe’ en ‘wanneer’. 
 
Kortom, peer feedback ontvangen is niet vrijblijvend. Je hebt de verantwoordelijkheid als 
feedbackontvanger om aan te geven in hoeverre je de ontvangen feedback begrijpt, accepteert 
en wat je er wel of niet mee gaat doen. 
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