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observatie, reflectie en feedback.
• Coassistenten waarderen In Vivo en VFR gelijk. Bij supervisoren
is sprake van een voorkeur voor het gezamenlijk met de
coassistenten bespreken van de video’s.
• 	De helft van de supervisoren bekijkt de gehele video-opname.
• 	Door het gebruik van zeer gebruiksvriendelijke camera’s neemt het
aantal video-opnamen toe.
• 	Het aantal patiënten dat informed consent geeft neemt af.

Resultaten
• 86% (n=190) van de 220 studenten vulde de enquête in.
• 66% (n=60) van de 90 supervisoren werd geïnterviewd.
• Het aantal gemaakte video-opnamen neemt sinds de invoering van
intelligente camera’s toe. (Figuur 1)
• Het aantal observaties in vivo door supervisoren is meer dan het aantal
observaties in VFR (Tabel 1)
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