Korte Praktijk Beoordeling SEH

Thema 11: Gedragsstoornissen / psychiatrische aandoeningen

Beoordelaar: __________________________ Datum: ___________

Ter illustratie
Kenmerkende beroepssituatie
1. De patiënt met suïcidaliteit

Aios: ________________________________ Opleidingsjaar: ______
Patiënt/probleem/diagnose: __________________________________
Stage: _______________ Plaats: 0 SEH 0 Anders: ______________
Patiënt:

Leeftijd: _____

Urgentie: _________

Medisch handelen

Medisch handelen

De SEH-arts:
1.
Is in staat eerste opvang te verrichten en de (eerste) behandeling te
starten.
2.
Is in staat tot het verrichten van een psychiatrisch onderzoek, inclusief
beoordeling wilsbekwaamheid en suïcidaliteit.
3.
Is in staat (eventueel met behulp van gerichte aanvullende diagnostiek)
een uitgebreide differentiaal diagnose van
gedragsstoornissen/psychiatrische aandoeningen op te stellen
4.
Kent de criteria voor het bepalen van wilsonbekwaamheid, handelt in
overeenstemming met deze criteria en neemt zonodig beslissingen in
het belang van de patiënt
5.
Geeft, ondanks de tijdsdruk, de indruk/het gevoel tijd te hebben voor de
patiënt en diens begeleiders

4
5
beneden

Communicatie

Communicatie

De SEH-arts:
1.
Is in staat lastige of bijzondere gesprekken, zoals slecht nieuws
gesprekken, met alle typen patiënten te voeren (waaronder agressieve of
eisende patiënten).

4
5
beneden

Maatschappelijk handelen

Maatschappelijk handelen

De SEH-arts:
1.
Reageert adequaat op bedreigingen c.q. gevaar van de kant van de
patiënt en kan risico’s inschatten ten aanzien van de eigen veiligheid en
die van het overige personeel
2.
Houdt rekening met en handelt volgens de wettelijke bepalingen conform
de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de wet
bescherming persoonsgegevens (WBP).

4
5
beneden

Goede punten naar aanleiding van het gesprek

Te verbeteren naar aanleiding van het gesprek
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Paraaf beoordelaar: ____________________
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Paraaf aios: ____________________
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