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Thema 16: Prehospitale acute hulpverlening en rampengeneeskunde 
 
Ter illustratie  
Kenmerkende beroepssituatie 

1. De patiënt met een ongeval op de openbare weg 
2. De situatie waarin ten tijde van een overvolle afdeling een aantal 

vitaal bedreigde patiënten tegelijk worden aangekondigd 
 
 
 

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

            
Medisch handelen 
 
De SEH-arts: 

1. De SEH-arts is op de hoogte van de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de medische zorg in de prehospitale setting. 

2. Is in staat triage te verrichten bij grote groepen slachtoffers. 
3. Heeft kennis van lichamelijke aandoeningen veroorzaakt door: 

• Chemische stoffen 
• Biologische wapens 
• Nucleaire stoffen 
• Natuurrampen 

4. Is getraind volgens de landelijke norm 
 

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

 
Samenwerking 
 
De SEH-arts: 
1. Werkt samen met de andere medisch specialisten en/of andere intra- 

en extramurale zorgverleners.  
2. Heeft kennis van de prehospitale zorgverlening en vervult daar waar 

nodig zijn taak 
3. Levert een bijdrage aan het optimaal functioneren van de SEH als 

schakel in de acute zorgketen.  
 

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

 
Maatschappelijk handelen 
 
De SEH-arts: 

1. Herkent gemaakte incidenten binnen de gezondheidszorg en maakt 
deze bespreekbaar 

 

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

 
Organisatie  
 
De SEH-arts: 
1. Heeft oog voor en draagt bij aan de ontwikkeling van ketenzorg in de 

acute zorgketen 
2. Volgt bij- en nascholingsactiviteiten en andere activiteiten en past de 

opgedane kennis en vaardigheden toe in de praktijk 
 

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

 
Goede punten naar aanleiding van het gesprek 
 
1.…………………………………………………………………………..   
 
 
2.…………………………………………………………………………..   
 
 
3.………………………………………………………………………….. 
 
 
 

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

 
Paraaf beoordelaar: ____________________                                                          Paraaf aios: ____________________ 
 

 


