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In de gouden eeuw… 

De osteologieles van Sebastiaan Egbertsz. de Vrij (Pickony, 17de eeuw) 



Doelstellingen deze sessie 

• Onderkennen van het belang van compassie als intrinsieke motivatie en 

het behoud ervan in een eventueel eroderende professionele contexten. 
 

• Onderkennen van de invloed van het ‘hidden curriculum’ op morele 

vorming van toekomstige zorgverleners 
 

• Uitwisselen van inzichten over morele vorming in opleiding en praktijk 

(Wat kunnen we van elkaar leren? Delen we hetzelfde doel? Hoe werken 
we samen om dat doel te bereiken?) 
 



Vandaag in deze sessie 

• Gesprek met mw. Jos Timmer (+/- 10 min.) 

 De patiënt en de lerende zorgverlener 
 

• Dr. Jos Kole (5 min.) 

 Wat is het probleem? Compassie, competentie en curriculum 
 

• Dr. Jur Koksma (5 min.) 

 Hoe pakken we dat probleem aan in het Radboud? 
 

• Plenair debat 

 Uw vragen, ervaringen en ideeën  
 



Gesprek met patiënt 

De patiënt en de lerende zorgverlener 

Mw. Jos Timmer & Gert Olthuis 



ompassie, 
ompetentie  
urriculum 

Een dubbel probleem 

Jos Kole 

C 



Kernvraag 

• Hoe de student die 

studie start met compassie 
 

• helpen zich te ontwikkelen  

 
• tot een competente professional 

 

• die zijn/haar compassie 
niet onderweg verliest 
 

• maar heeft weten te cultiveren 
tot ethische competentie 



Student start studie met compassie 



Gaan curriculum in 
om competente professional 

 te worden 



Probleem 1 

 
 

Competentie bijt compassie 
 

Verlies intrinsieke motivatie 
tijdens studie 

 
 

Casuïstiek uit praktijk de collegezaal in 
 
 

Geen concrete patiënt om warm voor te lopen 
 



Probleem 2 

Oefenen in praktijk – tijdens stage 
 

Wel contact met concrete patiënten 
 

Maar: 
 

Ontbreken motiverende praktijk 
 

“Hidden curriculum” 
Geen Inspirerende voorbeeldfiguren 

Ondermijnende factoren 



Gevolg 

 

 
Kennis en vaardigheden in huis 

Ethiekonderwijs gehad 
 

Maar: 
 

compassie & intrinsieke motivatie 
ondergesneeuwd 

 
 
 

Ethische competentie ontwikkeld 
 







SDL en PBL 

Hoe dit probleem op te lossen? 

Jur Koksma 



 




