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Korte Praktijk Beoordeling SEH  

 
 
Thema 3: Circulation  
 
Ter illustratie  
Kenmerkende beroepssituatie 

1. De patiënt in een cardiaal arrest 
2. De patiënt met pijn op de borst  
3. De patiënt met palpitaties 
4. De patiënt in shock 

 
 
 

 
Beoordelaar:   __________________________ Datum: ___________ 
 
Aios: ________________________________ Opleidingsjaar:  ______ 
 
Patiënt/probleem/diagnose: __________________________________ 
 
Stage: _______________  Plaats:  0 SEH  0 Anders: ______________ 
 
Patiënt: Leeftijd: _____     Urgentie:  _________   

Medisch handelen 
De SEH-arts: 
1. Is in staat om hoog-risico patiënten snel te identificeren, de eerste opvang 

te verrichten en de (eerste) behandeling te starten van patiënten met pijn 
op de borst, palpitaties en shock. 

2. Is in staat (eventueel met behulp van gerichte aanvullende diagnostiek) 
een uitgebreide differentiaal diagnose van pijn op de borst, palpitaties en 
shock op te stellen 

3. Heeft hierbij speciale aandacht voor acuut levensbedreigende 
aandoeningen 

4. Is in staat een cardiaal arrest te herkennen. 
5. Is in staat cardiopulmonale resuscitatie (CPR) op te starten rekening 

houdend met de overlevingsepidemiologie. 
6. Is in staat advanced cardiac life support (ACLS) te verrichten volgens de 

richtlijnen van de European Resuscitation Counsel (ERC), rekening 
houdend met lokale protocollen. 

7. Is specialist in de integrale en specialisme-overstijgende benadering van 
de patiënt. Hiermee is de SEH-arts in staat om (ook bij de 
ongedifferentieerde patiënt) op efficiënte wijze een werkdiagnose en 
differentiaaldiagnose op te stellen 

8. Is specialist in de risicostratificatie van patiënten met een acute 
ongedifferentieerde zorgvraag 

 

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

Samenwerken  
De SEH-arts: 
1. Werkt intensief samen met SEH-verpleegkundigen, ieder vanuit hun eigen 

domein, bij de zorg voor patiënten op de SEH-afdeling 
2. Werkt effectief samen binnen multidisciplinaire teams van wisselende 

samenstelling 
3. Draagt duidelijk en tijdig, aan de juiste persoon en in de juiste vorm, de 

relevante patiëntgegevens over bij overdracht van verantwoordelijkheden 
van zorg, en controleert of de informatie zodanig is overgekomen 

4. Verleent in teamverband en in nauwe samenwerking met andere 
zorgverleners zorg aan patiënten op de afdeling spoedeisende hulp 

 

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

Organisatie 
De SEH-arts: 
1. Organiseert het zorgaanbod van acute patiënten 
2. Is in staat meerdere dingen tegelijk te doen (multi-tasking) 
 

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

Professionaliteit  
De SEH-arts: 
1. Bewaakt dat aan de noodzakelijke behoeften van een patiënt wordt 

voldaan, vanuit een coördinerende rol in een team.  
2. Verleent zorg in overeenstemming met de hoogste maatstaven en ethisch 

en professioneel gedrag binnen de spoedeisende geneeskunde. 
Omgaan met staf en collega’s: 
De SEH-arts: 
• Is geschikt om in een team te werken 
• Laat zien op adequate wijze samen te werken met collega’s in de acute 

zorgketen. 
• Kan adequaat omgaan met disfunctionerende collega’s 
• Stimuleert collega’s tot optimale werkprestaties 
• Voelt zich verantwoordelijk voor collega’s 
• Kan goed omgaan met de beperkingen van anderen 
• Is in staat veilige feedback te geven 
 

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: ____________________ 
 

 


