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Open & Respectvol

➜ Staat open voor reacties op feedback, 
inclusief kritiek

➜ Gebruikt inhoudelijke en geen autoritaire 
argumenten

➜ Indien van toepassing, bespreekt en cor- 
rigeert defensieve reacties op feedback

INFORMATIEGEVER

 PRINCIPES

➜ Staat open om te leren van-, en vraagt pro-
actief om positieve en negatieve feedback 

➜ Reageert respectvol en vermijdt defensief 
gedrag

      INTERPROFESSIONELE TOEVOEGINGEN     

Relevant

➜ Bespreekt (leer)doelen tot wederzijds  
begrip is bereikt 

➜ Geeft feedback met betrekking op weder-
zijds begrepen (leer)doelen

➜ Geeft feedback op basis van geobserveerd 
handelen

➜ Verduidelijkt hoe de feedback bijdraagt aan patiënt-
zorg

➜ Verduidelijkt doel van de feedbackdialoog: persoon-
lijke groei van de gebruiker of werkefficiëntie

➜ Benoemt hoe feedback  in verhouding staat tot 
rol of expertise: waarom is het perspectief van de 
gever waardevol voor de gebruiker

➜ Verduidelijkt hoe de feedback bijdraagt aan patiënt-
zorg

➜ Verduidelijkt doel van de feedbackdialoog: persoon-
lijke groei van de gebruiker of werkefficiëntie

➜ Benoemt hoe feedback in verhouding staat tot rol 
of expertise: waarom is het perspectief van de gever 
waardevol voor de gebruiker

➜ Bespreekt (leer)doelen tot wederzijds begrip 
is bereikt 

➜ Vraagt om feedback met betrekking op 
wederzijds begrepen (leer)doelen

➜ Vraagt om feedback op handelen van ie-
mand die erbij was

FEEDBACK CRITERIUM  

Timing

➜ Controleert of gever en gebruiker er klaar 
voor zijn en overweegt uitstel. 

➜ Geeft de gebruiker de mogelijkheid om 
het eerst zelf te proberen 

➜ Timet de feedback zodat de gebruiker 
de mogelijkheid heeft om het functio- 
neren aan te passen

➜ Overweegt en verifieërt mogelijke verschillen in 
(timing van) werkprocessen tussen professies bij 
het beoordelen van de timing

➜ Considers and verifies possible differences in (tim-
ing of ) work process between professions whilst 
assessing readiness

➜ Controleert of gever en gebruiker er beiden 
klaar voor zijn en overweegt uitstel. 

➜ Vraagt om feedback na het eerst zelf gep-
robeerd te hebben 

➜ Vraagt om feedback als de mogelijkheid er 
nog is om het functioneren aan te passen.

➜ Geeft feedback aan professionals van andere 
professies

➜ Overschrijdt professionele grenzen en draagt 
bij aan een interprofessionele teamidentiteit

➜ Indien van toepassing: benoemt en overkomt 
machtsverschillen vanuit: opgelegde hiërarchie, 
ervaringsjaren, of onderwijsrol (docent, student 
of medestudent)

➜ Vraagt en aanvaardt feedback van alle teamleden 
van andere professies

➜ Overschrijdt professionele grenzen en draagt bij 
aan een interprofessionele teamidentiteit

➜ Indien van toepassing, benoemt en overkomt 
machtsverschillen vanuit: opgelegde hiërarchie, 
ervaringsjaren, of onderwijsrol (docent, student of 
medestudent)

 PRINCIPESFEEDBACK CRITERIUM  

      INTERPROFESSIONELE TOEVOEGINGEN     

 PRINCIPESFEEDBACK CRITERIUM  

Het Westerveld Framework
voor interprofessionele feedbackdialoog
Claudia Tielemans, Renske de Kleijn, Marieke van der Schaaf, Sjoukje van den Broek & Tineke Westerveld (2021)

The Westerveld Framework is het resultaat van een samenwerking tussen:

INFORMATIEGEBRUIKER

      INTERPROFESSIONELE TOEVOEGINGEN     

Dialoog

Responsief

Gericht op begrip

Gericht op actie

➜ Biedt feedback aan in dialoogvorm:  
stelt vragen, luistert actief, beantwoordt 
vragen, biedt ruimte om te reageren, 
verifieert begrip

➜ Gebruikt duidelijke, ondubbelzinnige taal

➜ Neemt actief deel aan de dialoog: luistert 
actief, stelt verhelderende vragen wanneer 
nodig, beantwoordt vragen, verifieert be-
grip

➜ Gebruikt duidelijke, ondubbelzinnige taal

      INTERPROFESSIONELE TOEVOEGINGEN     
➜ Benoemt het wanneer verschillen in professio-

nele achtergrond de uitwisseling van feedback 
beïnvloedt 

➜ Vermijdt het gebruik van vaktaal en vraagt om 
verduidelijking als vaktaal wordt gebruikt

➜ Benoemt het wanneer verschillen in professionele 
achtergrond de uitwisseling van feedbackinformatie 
beïnvloedt

➜ Vermijdt het gebruik van vaktaal en vraagt om ver-
duidelijking als vaktaal ordt gebruikt

 PRINCIPESFEEDBACK CRITERIUM  

➜ Vraagt naar behoeften, competentie en 
motivatie van gebruiker: contextuele 
factoren en naar emoties

➜ Gaat in op wat de gebruiker heeft ver- 
anderd als gevolg van eerdere feedback

➜ Indien gepast en relevant, deelt informatie 
over behoeften, competentie en motivatie, 
over contextuele factoren en emoties

➜ Reageert op eerdere en huidige feedback 
wat betreft inhoud, gebruik en emotionele 
reactie

      INTERPROFESSIONELE TOEVOEGINGEN     
➜ Verkent en verduidelijkt verschillen in professionele 

achtergrond en benoemt hoe deze verschillen 
feedbackprocessen (incl. vragen, accepteren, begrij- 
pen en gebruiken) beïnvloeden

➜ Verkent en verduidelijkt verschillen in professio-
nele achtergrond en benoemt hoe deze verschil-
len feedbackprocessen (incl. vragen, accepteren, 
begrijpen en gebruiken) beïnvloeden

 PRINCIPESFEEDBACK CRITERIUM  

 PRINCIPESFEEDBACK CRITERIUM  

➜ Prioriteert de belangrijkste, wederzijds 
begrepen informatie

➜ Vat de feedback samen

➜ Indien nodig, nodigt de gebruiker uit om 
terug te komen voor verdere verduide- 
lijking

➜ Interpreteert en prioriteert ontvangen feed-
back door te vergelijken met: (leer)doelen, 
erder ontvangen feedback , persoonlijke 
kijk op functioneren, perceptie van eigen 
sterke en verbeterpunten

➜ Beoordeelt, o.b.v interpretatie, welke 
feedback adequaat en bruikbaar is

➜ Zoekt extra verduidelijking wanneer feed-
back onduidelijk is

      INTERPROFESSIONELE TOEVOEGINGEN     
➜ Benoemt hoe verschillen in professionele 

achtergrond de interpretatie en prioritering van 
feedback beïnvloedt

➜ Verkent hoe verschillen in professionele achter-
grond de interpretatie en prioritering van feedback 
beïnvloedt

 PRINCIPESFEEDBACK CRITERIUM  

➜ Geeft toekomstgerichte feedback: stelt 
verbeterstrategieën voor

➜ Moedigt de gebruiker aan om een actie-
plan op te stellen

➜ Wijst de gebruiker op nuttige voorzienin-
gen ter ondersteuning van acties

➜ Scherpt (leer)doelen aan o.b.v. inter-
pretatie van feedback (en voorgestelde 
verbeteringsstrategieën)

➜ Negeert feedback wanneer deze inade-
quaat of niet nuttig wordt geacht

➜ Stelt een actieplan op om aangescherpte 
leerdoelen te bereiken en voert uit bij de 
volgende gelegenheid 

      INTERPROFESSIONELE TOEVOEGINGEN     
➜ Bespreekt  bij het ondersteunen van acties hoe 

verschillen in professionele achtergond kunnen 
helpen en hinderen 

➜ Bespreekt hoe verschillen in professionele achter-
gond kunnen helpen en hinderen bij het opstellen 
en uitvoeren van een actieplan

Gebaseerd op: Claudia Tielemans, Renske de Kleijn, Marieke van der Schaaf, Sjoukje van den Broek & Tineke Westerveld † (2021): 
The Westerveld framework for interprofessional feedback dialogues in health professions education, Assessment & Evaluation in Higher 
Education.
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