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Om de status van examinator te behalen, zoals omschreven in het certificatie traject 

basale spoedechografie moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 

 

De kandidaat examinator: 
 is gecertificeerd voor basale spoedechografie, 

 is daadwerkelijk werkzaam als echografie supervisor voor SEH-artsen en/of AIOS, 

 is minimaal 3 jaar werkzaam op een SEH waar spoedechografie verricht wordt, 

 gebruikt meer dan alleen basale spoedechografie toepassingen in de zorg, 

 is minimaal 3 jaar werkzaam als instructeur bij een door de NVSHA 

geaccrediteerde echocursus. 

 

Daarnaast moet de kandidaat examinator een examen afleggen, wat bestaat uit: 

 theoretisch deel rondom de indicatie, de pathologische bevindingen en het 

medisch beleid na echografie aan de hand van minimaal 50 patiënten casus uit 

eigen portfolio waarvan 10 casus met pathologie, 

 een praktijkexamen waarbij alle basale spoedechografie opnames geheel 

zelfstandig en in vlot tempo getoond moeten kunnen worden. 

 

Het examen wordt afgenomen door een lid van de apex. 
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Bijlage 1 
Beoordeling formulier examinator examen 

 

Datum:  ________________________ 

 

Kandidaat: ________________________ 

 

Apex lid:   ________________________ 

 

 

Aub omcirkelen per item 

 

1) Casuïstiek         Correct 

De kandidaat toont aan uitstekende kennis te hebben over de indicatie,  

de bevindingen en het medisch vervolg beleid na echografie.   ja / nee 

 

 

2) Beeld acquisitie en optimalisatie       

Effectieve probe handelingen       ja / nee 

Effectief gebruik apparaat en instellingen      ja / nee 

Vlotte en doelgerichte voortgang tijdens onderzoek    ja / nee 

Cardiale opnames:  

 - PSLA, PSSA, Apicaal, Subxyphoidaal     ja / nee 

Thoracale opnames: 

 - anterieure en laterale thorax bdz, sinus pleurae bdz   ja / nee 

Abdominale opnames: 

- aorta transversaal meerdere niveau’s, aorta longitudinaal,  

Vena Cava Inferior, opnames in rechter boven kwadrant, 

opnames in linker boven kwadrant, kleine bekken transversaal en  

longitudinaal          ja / nee 

 

 

Gecertificeerd examinator 

Bovengenoemde kandidaat is geslaagd voor het examinator examen:   ja / nee 


