
Zakkaartje Entrustment Based Discussion (EBD) (Productgerelateerd) 

 

 

 Gebruik 
Een Entrustment Based discussion (EBD) is bijzondere vorm van een Case Based 
Discussion (CBD)1. Het  is een gesprek dat de AIOS voert met een of meerdere 
leden van de opleidingsgroep dat een (klinische) praktijkcasus, gerelateerd aan 
een professionele beroepsactiviteit  (EPA), als uitgangspunt heeft. De centrale 
vraag die je met een EBD wilt beantwoorden is: ‘kan ik de AIOS deze handeling 
toevertrouwen in verschillende situaties?’.  
 
In de bespreking van de casus kan worden getoetst hoe het niveau is van kennis, 
van klinisch  redeneren en  risicobeoordeling. Hierbij kunnen vervolgens  in het 
gesprek variaties op de daadwerkelijke casus worden aangegeven om te bezien 
hoe de AIOS hiermee omgaat. Essentieel  is te achterhalen of de AIOS de taak 
toevertrouwd  kan worden, ook  in minder makkelijke  situaties.  EBD’s  kunnen 
deel uitmaken van de  set van beoordelingsinstrumenten. Een EBD kan  in het 
portfolio soms worden gekoppeld aan verschillende EPA’s. 

Stappenplan 
Stap 1 
Bespreek op welke EPA(‘s) deze casus betrekking heeft en of het de hele EPA 
betreft of onderdelen ervan. Gebruik het format EBD om wat aantekeningen te 
maken. De supervisor heeft naast het format ook onderstaande vragen tot 
zijn/haar beschikking 
Stap 2 
Voer de EBD in maximaal 15 minuten uit. 
De volgende vragen kunnen gebruikt worden tijdens het gesprek bij de vier 
stappen 
1.AIOS licht toe wat hij/zij heeft gedaan in de casus   
Hulpvragen, bijv: 

 Heb je de kern gehaald uit je waarnemingen? 

 Vat de casus in 2 zinnen samen, en geef in 2 zinnen een conclusie. 
 Vrijgeven bereidingen: Welke in proces-controles vind je het belangrijkst? 

En waarom? 
 Opstellen bereidingsprotocol: Welke bronnen heb je gebruikt? Hoe 

betrouwbaar zijn die bronnen? 
 Opstellen bereidingsprotocol: Heb je de bereidingsassistentes betrokken bij 

het opstellen? Waarom zou dit relevant zijn, en wat voor informatie zou je 
precies van ze willen hebben? 

 Opstellen bereidingsprotocol: Hoe ben je tot de houdbaarheid van het 
product gekomen? Welke stappen zijn belangrijk bij die keuze? 

2.AIOS toont achtergrondkennis en vaardigheden die nodig zijn om de taak 
uit te voeren   
3.Inzage in risico’s en afwijkingen die gespeeld hebben 
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Hulpvragen, bijv: 

 Wat zijn de mogelijke risico’s die je hebt overwogen? 

 Op welke momenten heb je overwogen jouw supervisor te benaderen 
voor overleg en op welke momenten heb je dat daadwerkelijk gedaan? 

4.What if? 
Hulpvragen, bijv: 
 Vrijgeven: Het chargenummer van het gebruikte product ontbreekt, en de 

assistente geeft aan het al te hebben weg gegooid. Wat  zijn de risico’s en 
wat doe je? 

 Vrijgeven voorraadbereiding: Het tijdstip van de bouillonsimulatie wijkt af 
van hettijdstip van het einde van de bereiding. Wat  zijn de risico’s en wat 
doe je? 

 Vrijgeven: De etikettenreconciliatie klopt niet. Wat zijn de risico’s en wat 
doe je? 

 Vrijgeven cytostatica: De verpleegkundige belt dat de houdbaarheid die op 
het etiket van het cytostaticum staat is verstreken. Wat doe je? Welke 
informatie heb je nodig? 

 Vrijgeven voorraad bereidingen: De microbiologische uitslag van de 
strooiplaat (na 3 dagen) is positief. Wat doe je? Welke verdere informatie 
zou je willen? 

 Wat als….. 

Tips 

 Trek maximaal 15 minuten voor de EBD uit en houdt de tijd in de gaten, 
zet eventueel een alarm. 

 Geef risico inschatting voldoende tijd. 

 Benoem concreet de stappen die iemand maakt (bijv. ‘ik hoor dat je dit 
opmaakt uit het verhaal en daarom denkt aan…’; tijdsrelatie tussen 
gebeurtenis en gevolg) 

 Check: is de inschatting van de AIOS over zijn eigen grenzen adequaat? 

 Heeft de AIOS in zijn antwoorden voldoende ‘bewijs’ geleverd op 
aspecten? 

 Wat zegt je onderbuik? Maak dit gevoel concreet 
Stel zo nodig om je onderbuikgevoel te staven jezelf de vraag: ‘zou je deze 
AIOS de verantwoordelijkheid over dit aspect van de productzorg geven 
ook als de producten bestemd zijn voor je eigen familieleden?’ ). 

Valkuilen 

 Probeer niet te lang stil te blijven staan de start. 

 Denk indien nodig mee, maar ga niet uitgebreid in discussie. Het gaat om 
het inschatten van de bekwaamheid van de AIOS, niet van jezelf. Stuur 
evt. bij in de nabespreking. 
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