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Gedragscodes voor arts-docenten bij klinische colleges
Als klinisch college worden alle colleges uit de eerste vier studiejaren aangemerkt waar
patiënten aanwezig zijn om een bijdrage te leveren aan het onderwijsproces.
Tijdens klinische colleges staat in diens aanwezigheid de patiënt centraal.
Van de arts-docent wordt verwacht dat hij/ zij fatsoen en respect naar de patiënt toont en blijk
geeft van inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid (ontleend aan items
Attitudedossier).
De arts-docent handelt en gedraagt zich in relatie tot de patiënt tijdens klinische colleges in de
geest van de behandelingsovereenkomst zoals bedoeld in de WGBO.
Dit betekent dat:
1. de patiënt geïnformeerd dient te zijn over de te verwachten gang van zaken tijdens het
klinisch college, alvorens toestemming kan worden verkregen medewerking hieraan te
verlenen ('Informed consent'). Deze toestemming hoeft niet schriftelijk te zijn vastgelegd.
2. de patiënt de mogelijkheid behoudt op ieder gewenst moment zijn toestemming op te
schorten of in te trekken.
3. de arts-docent de patiënt zal vragen welke informatie de patiënt niet verstrekt wil hebben
en zal deze ook niet verstrekken aan de studenten.
4. de arts-docent er -voor zover dat binnen diens vermogen ligt- op toe ziet dat uitsluitend
studenten, onderwijsondersteunend personeel en/ of begeleiders van de patiënt aanwezig
zijn.
5. de arts-docent of diens plaatsvervanger tijdens de gehele aanwezigheid van de patiënt in
de collegezaal bij de patiënt aanwezig dient te zijn.
6. de arts-docent tijdens het klinisch college geen voor de patiënt nieuwe informatie verstrekt
die direct op de patiënt toepasbaar is.
7. de arts-docent de patiënt in beginsel de mogelijkheid biedt op korte termijn een afspraak
te maken om eventuele onduidelijkheden of gerezen vragen naar aanleiding van het
klinisch College te bespreken.
8. de arts-docent toeziet op de naleving van de 'Gedragscode Studenten bij Klinische
Colleges'.
9. De arts-docent er zorgt voor draagt dat de colleges op de volgens het rooster aangegeven
tijden aanvangen en eindigen.
De arts-docent kan bij het in gebreke blijven op bovenstaande worden aangesproken door
studenten, collegae docenten en de patiënt. Patiënten kunnen geen rechten ontlenen aan deze
gedragscode.
Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties worden aangemerkt als gastspreker en vallen
derhalve buiten het bestek van deze gedragscode.
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