Korte Praktijk Beoordeling SEH
Thema 17: Traumatologie

Beoordelaar: __________________________ Datum: ___________

Ter illustratie
Kenmerkende beroepssituatie
1. De patiënt met een trauma aan hoofd- en ruggemerg
2. De patiënt met trauma aan de romp
3. De patiënt met een trauma aan de extremiteiten
4. Kinderen met een trauma
5. Ouderen met een trauma
6. De patiënt met een trauma tijdens de zwangerschap

Aios: ________________________________ Opleidingsjaar: ______

Medisch handelen

Medisch handelen

De SEH-arts:
1. Is in staat de opvang van een (multi)traumapatiënt te verrichten volgens
de principes van de ATLS en de (eerste) behandeling te starten.
2. Heeft aandacht voor (acute) pijnstilling.
3. Verricht snel en efficiënt triage naar urgentie en naar zorgtraject.
4. Houdt rekening met de forensische aspecten van een presentatie.
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Communicatie

Communicatie

1.
2.

Registreert patiëntinformatie volledig, duidelijk en tijdig ten behoeve
van het patiëntendossier
Kan in relatief korte tijd en onder tijdsdruk duidelijk informatie
overbrengen en controleert of deze goed is aangekomen en begrepen

Patiënt/probleem/diagnose: __________________________________
Stage: _______________ Plaats: 0 SEH 0 Anders: ______________
Patiënt:

Leeftijd: _____
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Urgentie: _________
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Samenwerking

Samenwerking

De SEH-arts:
1. stelt zonodig samen met andere zorgverleners een diagnostiek en
behandelplan op
2. evalueert het eigen functioneren en het functioneren van anderen in een
multidisciplinair team
3. kent de rol, de deskundigheid en de beperkingen van ieder lid van een
multidisciplinair behandelteam en benut deze zo optimaal mogelijk
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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. is in staat prioriteiten te stellen met betrekking tot het verrichten van
diverse werkzaamheden en bij het aansturen van medewerkers op de
SEH-afdeling.
2. heeft inzicht in de organisatie en toegang tot informatie van de eigen
werkgever.
3. werkt binnen een kwaliteitssysteem.
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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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