Korte Praktijk Beoordeling SEH

Thema 12: Huisartsgeneeskunde en “eerste lijns” aandoeningen

Beoordelaar: __________________________ Datum: ___________

Ter illustratie
Kenmerkende beroepssituatie
1. De patiënt met een eerste lijns vraag

Aios: ________________________________ Opleidingsjaar: ______
Patiënt/probleem/diagnose: __________________________________
Stage: _______________ Plaats: 0 SEH 0 Anders: ______________
Patiënt:

Leeftijd: _____

Medisch handelen

Medisch handelen

De SEH-arts:
1. Is in staat om “eerstelijns” acute aandoeningen op te vangen, te
onderzoeken en te behandelen.
2. Heeft kennis van de NHG-standaarden, met name welke van toepassing
zijn op acute situaties en andere voor de SEH-arts relevante
werkafspraken, protocollen en richtlijnen.
3. Integreert kennis omtrent de demografie en epidemiologie van
aandoeningen bij acute presentaties in de medische besluitvorming
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Communicatie

Communicatie

De SEH-arts:
1.
Leeft zich zo goed mogelijk in, in de situatie van de patiënt, diens
begeleiders en andere zorgverleners
2.
Is in staat om op een gestructureerde en effectieve wijze medische
informatie naar anderen te verwoorden
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Samenwerking

Samenwerking

De SEH-arts:
4
5
1.
Neemt deel aan interdisciplinair overleg en laat zien meningen van
beneden
anderen te respecteren, overwegen en accepteren en brengt eigen
expertise en meningen in.
2.
Levert door middel van transmurale samenwerking en overleg een
bijdrage aan de ontwikkeling van de acute zorgketen.
3.
Heeft kennis van de verschillen en overeenkomsten mbt het differentiaal
diagnostisch denken, mogelijkheden tot het doen van diagnostisch
onderzoek en verrichtingen tussen huisarts en SEH-arts in de dagelijkse
praktijk.

Urgentie: _________
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Maatschappelijk handelen

Maatschappelijk handelen

De SEH-arts:
1.
Kent en handelt volgens de wettelijke bepalingen gesteld in de wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG).
2.
Kent en handelt volgens de gedragsregels van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
bij de informatieverstrekking aan en over de patiënt
3.
Informeert de patiënt desgewenst over klachtenprocedures en –
instanties.
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Organisatie

Organisatie

De SEH-arts:
1.
Coördineert de patiëntenlogistiek en andere processen op de SEHafdeling
2.
Is op de hoogte van de organisatorische structuur en principes van de
huisartsenpraktijk, zowel intern als extern

4
5
beneden

/

6
7
8
verwacht niveau

/

9

10
boven

/

6
7
8
verwacht niveau

/

9

10
boven

Projectgroep implementatie curriculum SEH,
Commissie O&O, NVSHA
Versie 1, oktober 2008

Goede punten naar aanleiding van het gesprek

Te verbeteren naar aanleiding van het gesprek

1.…………………………………………………………………………..

1.…………………………………………………………………………..

2.…………………………………………………………………………..

2.…………………………………………………………………………..

3.…………………………………………………………………………..

3.…………………………………………………………………………..

Paraaf beoordelaar: ____________________

Paraaf aios: ____________________
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