
Echografie algemeen MSK 
 
Omschrijving: Houden van echografisch spreekuur met betrekking tot het algemene 

musculoskeletale aandoeningen: Traumatische afwijkingen (hydrops), ganglia, 
bursae, benigne weke delen tumoren van poliklinische, klinische en traumapatiënten 

Functie:Physician assistant radiologie, aandachtgebied musculoskeletale radiologie 
 

 
 

Specificaties en beperkingen 
 

Deze EPA betreft het houden van echografisch spreekuur 
binnen het algemene musculoskeletale domein. Dit omvat: 
- Indicatiestelling 
- Uitvoeren, begeleiden en interpreteren van het 

echografisch onderzoek 
- Afnemen van een korte anamnese 
- Uitvoeren van gericht lichamelijk onderzoek  
- Verslagwerk 
- Verwijzen naar medisch specialist 
 
De echografie begint met interpreteren van de aanvraag van 
de verwijzend arts. Voor de start van het onderzoek wordt 
een korte anamnese afgenomen en gericht kort lichamelijk 
onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de echografie wordt 
een diagnose bij algemene musculoskeletale aandoeningen 
gesteld. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek geadviseerd 
of wordt naar de spoedeisende hulp of andere relevante 
interne afdeling verwezen. Middels het verslag van de 
echografie wordt de diagnose met eventuele advies met 
andere disciplines afgestemd.  
  

Relatie tot algemene 
competenties (maximaal 4) 

- Medisch handelen 
- Communicatie 
- Samenwerking 
- Professionaliteit 
 

Vereiste kennis, vaardigheden, 
communicatie en houding en 
gedrag om deze EPA uit te voeren 
 

Kennis: 
- Basale echografietechniek en oorzaken van artefacten 
- Normale anatomie van het skelet en weke delen 
- Algemene musculoskeletale ziektebeelden, symptomen 

en klachten  
- Echografische kenmerken van algemene 

musculoskeletale aandoeningen: Traumatische 
afwijkingen (hydrops), ganglia, bursae, benigne weke 
delen tumoren 

- 3D inzicht en correlatie met andere beeldvormende 
technieken van gewrichten en weke delen 

- Methoden en technieken van gangbare medische 
handelingen 

- Medische protocollen, standaarden, procedures en 
voorschriften 

 



 
 
 
 
 
 
 

 Vaardigheden: 
- 3D inzicht en correlatie met andere beeldvormende 

technieken van gewrichten en weke delen 
- Uitvoeren van een echografisch onderzoek van het 

skelet en weke delen 
- Opstellen van een (differentiaal) diagnose op grond van 

de bevindingen met behulp van klinisch rederneren 
- Verzorgen van de verslaglegging van het onderzoek 
- Opstellen van bijbehorende medische behandelplannen 
- Verrichten van gangbare medische handelingen 
- Begeleiden en informeren van patiënten en hun relaties 

over diagnostiek en medische behandeling 
- Efficiënt en doelmatig gebruik maken van medische 

protocollen, standaarden, procedures en voorschriften 
 
Houding en gedrag: 
- Creëren van een veilige omgeving waarin de patiënt zich 

comfortabel voelt, rekening houdend met de privacy van 
de patiënt 

- Professionele en respectvolle omgang met patiënten, 
hun naasten en collega’s, rekening houdend met 
beperkingen van patiënten 

- Duidelijk blijk geven van leiderschap (bijvoorbeeld 
aansturing van collega’s), waar dat gewenst is 

- Inschakelen van de radioloog, indien aangewezen 
- Werken volgens de principes van evidence based 

medicine 
- Effectief en doelmatig werken 
 
Hiernaast wordt voldaan aan algemene competenties zoals 
beschreven in het Beroepsprofiel Physician Assistant 2017 
van de NAPA. 
 

Informatiebronnen om de 
voortgang te evalueren en 
verantwoord bekwaam te kunnen 
verklaren 
 

- Objective Structured Assessment of Technical Skills 
(OSATS) 

- Korte Praktijk Beoordeling (KPB) Presenteren aan MSK 
radiologen en betrokkenen: Supraspinatuspees 

- Bespreken medische informatie: Vragenlijst voor 
collega’s 

- Tussentijdse beoordeling van authorisatieniveau 
 

Bewijsstukken Zie portfolio 
 



 

Bekwaamheidsverklaring 
 

Door ondertekening van deze EPA verklaren 
ondergetekenden dat de physician assistant 
bekwaamheidsniveau 4-5 heeft behaald en de competenties 
bezit die noodzakelijke zijn om deze professionele activiteit 
zelfstandig uit te voeren.  
Aangezien de functie physician assistant nieuw is op de 
afdeling radiologie, worden onderzoeken laagdrempelig 
gesuperviseerd en wordt gebruik gemaakt van double 
reading.  
 

Expiratie De bekwaamheid zal afnemen als de EPA niet wordt 
onderhouden. Herevaluatie EPA vindt plaats in …....  
 

 
Naam:  
Handtekening: 
 
Naam:  
Handtekening: 
 
Naam:  
Handtekening: 
 
Datum:  
 


