
Zakkaartje ‘bed side’ 
klinisch redeneren

Vier vragen die je als begeleider kunt stellen

1. Wat is er aan de hand met de patiënt? (diagnostische vraag)
2. Waardoor komt dat? (oorzakelijke of etiologische vraag)
3. Hoe loopt het waarschijnlijk af met dit probleem? 

Wat denken we te kunnen bereiken? (prognostische vraag)
4. Wat denken we eraan te kunnen doen? (therapeutische vraag)

afgeleid van “klinisch redeneren en evidence based practice” Jos Dobber et. Al.

Opleiding tot 
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Vakgroep klinisch 
redeneren

Basisvragen

Hulpmiddelen om te ordenen:

Ontwikkelingsfasen
Zorg dat het niveau van het gesprek en de verwachtingen wat 
betreft diepgang aansluiten bij het stadium waar de student in zit. 
Per handeling en afhankelijk van de complexiteit van zorg is dat 
natuurlijk steeds anders.
1. Meenemen, meekijken, de expert aan het werk zijn
2. Zorgverlening onder toezicht
De begeleider heeft de mogelijkheid om direct in te grijpen
3. Zorgverlening onder supervisie
voor- en nabespreken, hulp beschikbaar waar nodig
4. Functioneel zelfstandig.

Klinisch redeneren wordt in de opleiding uitgebreid 
behandeld. Dat helpt de student om complexe situaties 
gestructureerd in kaart te brengen. In de praktijk vindt 
klinisch redeneren ook plaats; aan het bed, onderweg naar 
de teamkamer, of tijdens de koffie. Daar hoeven geen 
grote modellen bij. Wel zijn er een aantal handvatten om 
het gesprek te structureren. Dit helpt aan te sluiten bij de 
fase van zelfstandigheid van de student.
Tip: Bespreek de dienst of situatie kort voor en plan een 
moment om even te gaan zitten na afloop. Dat kan ook 
heel kort, maar geeft de student de gelegenheid om te 
laten zien wat hij/zij heeft opgepikt.

Observeren

Ordenen

Oordelen

Snel
← De drie O’s, voor het snel ordenen van een 
gesprek

Voor als er meer tijd is
→ De ICF, voor diepgang en een 
holistische blik
↓ De gezondheidspatronen van 
Gordon, te combineren met de 
stappen van Marc Bakker
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