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Korte Praktijk Beoordeling SEH  

 
 

 
Thema 14: Acute kindergeneeskunde 
 
Ter illustratie  
Kenmerkende beroepssituatie 

1. Het kind met misselijkheid en braken 
2. Het kind met verdenking op kindermishandeling 
3. Het kind met koorts 

 
 
 

 
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 de eerste opvang te verrichten van ernstig zieke kinderen en 

de (eerste) behandeling te starten. 
2. Is in staat (eventueel met behulp van gerichte aanvullende diagnostiek) 

een uitgebreide differentiaal diagnose bij acuut zieke kinderen op te 
stellen. (z.o.z.) 

4. Bezit kennis en vaardigheden met betrekking tot kinderreanimatie en kan 
deze aanvangen. 

5. Is in staat kinderen met een trauma of kritisch zieke kinderen volgens 
Advanced Pediatric Life Support (APLS)-richtlijnen op te vangen. 

6. Is in staat om Basic Life Support (BLS) en Advanced Life Support (ALS) 
bij kinderen uit te voeren. 

7. Heeft aandacht voor pijnstilling en kan deze met de juiste dosering en 
toedieningsweg toedienen. 

 
 

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

 
Communicatie  
 
De SEH-arts: 
1. Bouwt een effectieve behandelrelatie op, rekening houdend met de 

sekse, leeftijd en ontwikkelingsniveau, belastbaarheid, 
levensbeschouwing en cultuurpatroon van de patiënt. 

2. Creëert een sfeer van vertrouwen. 
 
 

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

 
Maatschappelijk handelen 
 
De SEH-arts: 
1. Heeft aandacht voor het omgevingsmilieu van het kind. 
2. Weet te handelen bij (vermoeden op) kindermishandeling. 
3. Bevordert de gezondheid door gerichte acties te ondernemen naar 

doelgroepen of instanties om de gezondheid van het individu en groepen 
in de samenleving te bevorderen. 

 
 

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

 
Professionaliteit  
 
De SEH-arts: 
1. Toont in het dagelijks werk duidelijke en hoge morele normen en 

waarden.  
2. Is in staat om ethische aspecten te (her)kennen die bij medisch 

beslissingen in het geding zijn en morele vragen die in het medisch 
handelen ontstaan te analyseren. 

 
 

 
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: ____________________ 
 

 


