CONCEPT EPA (kritische beroepsactiviteit)
1. Titel

Beoordelen van een patiënt met licht schedel hersenletsel

2. Specificaties en beperkingen
•
•
•
•

Korte beschrijving:
De aios kan:
- de anamnese en neurologisch onderzoek uitvoeren
- risicofactoren (differentiaal diagnostische overwegingen) identificeren
- keuze maken voor het wel/niet verrichten van een CT-hersenen op
indicatie
- de CT-hersenen beoordelen en de bevindingen interpreteren
- advies geven mbt vervolg behandeling
- patient en familie informeren
Context: Spoed eisende hulp
Overgangspunt: eerste drie maanden van de opleiding naar dienst stage
Beperkingen: alleen geldig bij hemodynamische stabiele patiënten van
minimaal 18 jaar.
Hoe vaak wordt deze EPA uitgevoerd op de spoed eisende hulp
afdeling?
X Een of enkele malen per dag
O Een of enkele malen per week
O Een of enkele malen per maand
O Een of enkele malen per jaar
✓ Medisch handelen
○ Kennis & wetenschap
✓ Communicatie
○ Maatschappelijk handelen
○ Samenwerking
○ Organisatie
✓ Professionaliteit
Kennis
Anatomie schedel en hersenen
Interpretatie van bevindingen op CT-scan
Vaardigheden
Herkennen van stabiele en instabiele patiënten
Beoordelen van bewustzijn
Uitvoeren van anamnese en neurologisch onderzoek
Beoordeling CT-hersenen
Houding en gedrag
Communicatie met patiënten
Bereidwilligheid om hulp te roepen indien nodig
Ervaring
minimaal 10 keer juist uitgevoerd onder supervisie
Minimaal 2 keer observatie van beoordeling van patiënt CT-hersenen en
communicatie met patiënt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3. Relatie tot de algemene
competenties. Welke
(maximaal) vier zijn het
meest van toepassing?
4. Vereiste Kennis,
Vaardigheden, houding en •
Gedrag om deze EPA uit te •
voeren.
•
•
•
•
•
•
•
5. Informatiebronnen om de
voortgang te evalueren en
verantwoord bekwaam te
kunnen verklaren
6. Geschatte fase van de
opleiding/stage waarop
niveau 4 (ongesuperviseerd)
moet worden bereikt
7. Expiratie
8.

Wie mag deze EPA aftekenen?
Opleider in overleg met spoedeisende hulp supervisor
Jaar 3

N.v.t. (de aios blijft dit gedurende de opleiding doen)

