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Korte Praktijk Beoordeling SEH  

 
 

 
KPB: Algemeen 
 
Kenmerkende beroepssituatie 

1. De opvang van een acuut zieke patiënt  
2. De opvang van meerdere zieke patiënten tegelijkertijd 

 
  
 

 
Beoordelaar:   __________________________ Datum: ___________ 
 
Aios: ________________________________ Opleidingsjaar:  ______ 
 
Onderwerp: __________________________________ 
 
Complexiteit presentatie:      O gering        O matig        O groot  

            
Medisch handelen   
De SEH-arts is bekwaam in de opvang en (eerste) behandeling van patiënten 
in alle leeftijdscategorieën met een acute zorgvraag.  
De SEH-arts is bekwaam in de integrale benadering van de patiënt.  
Hiermee is de SEH-arts in staat om bij de ongedifferentieerde patiënt op 
efficiënte wijze een werkdiagnose en differentiële diagnose op te stellen.  

 
Medisch handelen 
 
 4          5          /          6          7          8          /          9          10  
 beneden                     verwacht niveau                           boven 
 
 
 

            
Communicatie   
De SEH-arts moet in staat zijn effectief te communiceren met patiënten en/of 
famiie en andere zorgverleners in de context van een acute presentatie. Dit 
vereist specifieke vaardigheden aangezien deze context vaak gepaard gaat 
met tijdsdruk, hectiek en potentieel levensbedreigende situaties.  
 

 
Communicatie 
 
 4          5          /          6          7          8          /          9          10  
 beneden                     verwacht niveau                           boven 
 
 

            
Samenwerking   
De SEH-arts werkt doeltreffend samen met SEH-verpleegkundigen, 
poortartsen en andere zorgverleners in de multidisciplinaire teams die 
betrokken zijn bij de opvang en behandeling van patiënten met spoedeisende 
problematiek.  
De SEH-arts heeft een coördinerende rol op de afdeling SEH.  

 
Samenwerking 
 
 4          5          /          6          7          8          /          9          10  
 beneden                     verwacht niveau                           boven 
 
 
 

 
Kennis en wetenschap 
De SEH-arts vervult een (voortrekkers)rol in de ontwikkeling van de SEH-
geneeskunde, ooondersteund door medisch wetenschappelijke kennis en 
gegevens uit de dagelijkse praktijk. 
 

          
Kennis en wetenschap  
 
 4          5          /          6          7          8          /          9          10  
 beneden                     verwacht niveau                           boven 
 

 
Maatschappelijk handelen 
De SEH-arts is in staat om die (acute) ziektepresentaties van ziektebeelden te 
herkennen die de gezondheid van het individu en de samenleving in zijn 
geheel kunnen bedreigen.  
 

          
Maatschappelijk handelen  
 
 4          5          /          6          7          8          /          9          10  
 beneden                     verwacht niveau                           boven 
 

 
Organisatie  
De SEH-arts is in staat om de regie en coördinatie op een SEH-afdeling uit te 
oefenen met betrekking tot het stellen van prioriteiten en doelen, het maken 
van beleid en de inzet van middelen en medewerkers.  
De SEH-arts gaat op flexibele en slagvaardige wijze om met de wisselende en 
onvoorspelbare omstandigheden op de SEH.   
 

          
Organisatie   
 
 4          5          /          6          7          8          /          9          10  
 beneden                     verwacht niveau                           boven 
 

 
Professionaliteit  
In deze competentie komen de zes hiervoor beschreven competenties samen. 
Door de integratie van deze competenties bij het uitoefenen van het beroep 
SEH-arts wordt diens professionaliteit zichtbaar.  
 

 
Professionaliteit  
 
4          5          /          6          7          8          /          9          10  
beneden                     verwacht niveau                           boven 
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Goede punten naar aanleiding van het gesprek 
 
1.…………………………………………………………………………..   
 
 
2.…………………………………………………………………………..   
 
 
3.………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
Te verbeteren naar aanleiding van het gesprek 
  
1.…………………………………………………………………………..   
 
 
2.…………………………………………………………………………..   
 
 
3.………………………………………………………………………….. 
 

 
Paraaf beoordelaar: ____________________                                                          Paraaf aios: ____________________ 
 

 


