
Door Pieter Lohuis, Vrest2

Met het Vrest loopbaanportfolio bewijst en onderbouwt u uw ontwikkeling als medisch professional. 
Onze stip aan de horizon is het portfolio meer laten zijn dan een drager van relevante informatie, vinkjes 
en punten. Het portfolio ondersteunt bij de continue ontwikkeling van u, uw team, uw organisatie en de 
gezondheidszorg als geheel. Zo vormt het een startpunt om uw leerweg uit te stippelen en biedt het een 
structuur om met en van anderen te kunnen leren waarbij u tussentijds uw resultaten kunt laten zien.

EEN LOOPBAAN BEGINT BIJ OPLEIDEN
Het fundament van ieder medisch specialisme ligt bij de opleiding. Want zonder opleiding geen specialist. 
Het opleidingsportfolio is daarbij een onmisbaar instrument dat de aios doelmatig ondersteunt in het verza-
melen en presenteren van behaalde competenties, activiteiten en beoordelingen. Met het opleidingsportfo-
lio kan de aios aantonen dat hij of zij goed op weg is cosmetisch arts te worden.

De aios kan tijdens zijn/haar opleiding ook congresdeelnames, certificeringen en publicaties registreren. 
Ook biedt Vrest de mogelijkheid tot het registreren van cosmetische verrichtingen. Samen met u zoeken wij 
graag naar oplossingen voor het koppelen van uw EPD. De uitgevoerde verrichtingen kunnen dan eventueel 
automatisch in het Vrest portfolio worden geregistreerd. Kortom, alles wat de aios registreert en beheert 
gebeurt centraal.

DE COMPLICATIEREGISTRATIE
De NVCG streeft naar doelmatige ontwikkeling van de kwaliteit van de cosmetisch arts. 
Daar hoort een passende digitale infrastructuur bij voor het kunnen vastleggen van eventuele complicaties 
die mogelijk in de praktijk kunnen voorkomen. We volgen hierbij, in nauw overleg met de NVCG, een route in 
drie fasen:

1  Op korte termijn: de cosmetisch arts registreert een complicatie in Vrest aan de hand van het voor u 
bekende format. Deze informatie is op dat moment uitsluitend zichtbaar voor de cosmetisch arts zelf.

2  Op middellange termijn: we onderzoeken of de door u uitgevoerde verrichtingen/klinische handelingen 
automatisch vanuit het EPD naar uw persoonlijk portfolio kunnen worden gebracht. Dan kunt u die 
verrichtingen waarbij een complicatie is opgetreden uitbreiden met relevante informatie. Dit maakt 
uw persoonlijke data-analyse aanzienlijk eenvoudiger. Deze persoonlijke data is nog steeds uitsluitend 
voor u toegankelijk.

3  De stip aan de horizon: wanneer alle cosmetisch artsen in Vrest registreren, biedt dit de mogelijkheid 
(anoniem) te kunnen benchmarken met collega’s in het land. Zo beschikt de NVCG over een sterke 
kwaliteitsparameter.

Uw professionele identiteit met Vrest
Vanaf begin 2018 ondersteunen wij u als NVCG partner met de ontwikkeling 
van uw professionele identiteit als cosmetisch arts. Wij zijn u van dienst 
vanaf de opleiding tot cosmetisch arts met het opleidingsportfolio, met 
een softwareapplicatie voor complicatieregistratie en bij uw herregistratie 
waarbij u verplicht bent tot het regelmatig uitvoeren van een traject 
gericht op Evaluatie Individueel Functioneren (EIF).
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EVALUATIE INDIVIDUEEL FUNCTIONEREN (EIF)
Voor elk erkend medisch specialisme heeft de RGS vanaf 1 januari 2020 een nieuwe verplichting gesteld: 
voor uw herregistratie moet u dan, naast voldoende bij- en nascholingsactiviteiten, aantonen dat u met 
enige regelmaat uw persoonlijk functioneren hebt geëvalueerd, onder meer door uw omgeving daarin 
te betrekken (360˚-feedback). 

Voor de ziekenhuis gebonden medisch specialisten staat deze methodiek bekend als IFMS (Individueel 
Functioneren Medisch Specialist). Voor uw vak wordt de term EIF gehanteerd: Evaluatie Individueel 
Functioneren. Uw portfolio wordt de drager van het EIF-proces. Waar mogelijk introduceren we intervi-
sie-elementen. 

De primaire doelstelling van EIF (bron: www.demedischspecialist.nl) is continue verbetering van het 
professioneel handelen om de kwaliteit van patiëntenzorg te borgen en waar mogelijk verder te verbeteren. 
IFMS (EIF) komt feitelijk op het volgende neer:

  Laat zien wat je doet;

  Vraag aan anderen hoe je het doet;

  Bespreek dit met een collega;    

  Kom met een persoonlijk ontwikkelplan. 

UW PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN COMPETENTIEBEHEER
Het loopbaanportfolio is persoonsgebonden. U neemt uw loopbaanportfolio mee in het geval dat u uw 
carrière voortzet binnen een andere organisatie. Alles voor uw ontwikkeling centraal op één plek, 
mede door een koppeling met GAIA.  

KLAAR VOOR DE TOEKOMST MET VREST
Het loopbaanportfolio ondersteunt u op gebied van competentieontwikkeling en maakt het registreren 
van activiteiten, handelingen en ingrepen nog eenvoudiger, zeker als u de Vrest App voor uw tablet of 
smartphone gebruikt. De komende tijd zal het loopbaanportfolio voor de cosmetisch arts organisch groeien 
om op die manier zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk. Wij houden u op de hoogte! 
Meer weten? Neem gerust contact op!

Pieter Lohuis
Account- & Projectmanager Vrest
plohuis@vrest.nl
06-24917392
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