
 
Vakgebied Spoedeisende hulp 

EPA 1: Kleine traumatologie - De patiënt met geïsoleerd extremiteitenletsel 
 

- Botbreuken bovenste en onderste extremiteiten 

- (Brand)wonden 

- Peesletsel van de hand 

- Amputaties van vingers 

- Meest voorkomende gewrichtsluxaties  
 

Gedetailleerde beschrijving  
 
Het uitvoeren van een gerichte anamnese en onderzoek van de betreffende extremiteit om de aard en ernst 
van het letsel en de functionaliteit van de betreffende extremiteit te beoordelen. Op basis hiervan een 
differentiaaldiagnose opstellen en een behandelplan maken. Daar waar nodig voorschrijven van benodigde 
pijnstillende medicatie welke gebruikelijk is voor de instelling/afdeling SEH met in achtneming van aanwezige 
contra-indicaties. Aanvullend onderzoek aanvragen en interpreteren waaronder beeldvormend onderzoek 
(Röntgen) en de eerste beoordeling daarvan. Indien nodig overleg met radioloog of chirurg. In geval van 
fracturen/ luxaties: uitvoeren repositie en aanleggen (gips) verband. Daar waar nodig toedienen lokale 
anesthesie/ procedurele sedatie en analgesie (PSA) In geval van wonden: Wondbehandeling en hechten. 
Daar waar nodig toedienen lokale anesthesie. Overleg met en voorlichting aan de patiënt over letsel, 
onderzoek en behandeling, vervolgafspraken en de verwachte duur van de genezing waarna zo mogelijk 
ontslag. Verslaglegging middels een “brief aan de huisarts” en/of “opname status” in het EPD. 
 

Specifieke Kennis: 
 
Kennis anatomie bovenste en onderste extremiteiten  
Fractuurleer (diagnostiek, behandeling, verloop en complicaties) 
Kennis wonden, wondgenezing en wondbehandeling. 
Kennis hechttechnieken, steriel werken, hechtmateriaal/ instrumentarium 
Kennis van behandeltechnieken en protocollen van de Spoedeisende hulp voor patiënten met geïsoleerd 
extremiteitsletsel 
 

Specifieke vaardigheden: 
 

▪ Anamnese (met aandacht voor traumamechanisme), gericht lichamelijk onderzoek uitvoeren bij 
patiënten met geïsoleerd extremiteitsletsel 

▪ Interpreteren röntgenonderzoek (in het bijzonder herkennen fracturen) 
▪ Uitvoeren lokale anesthesie en procedurele sedatie en analgesie 
▪ Uitvoeren repositie van fracturen 
▪ Herkennen van complicaties (vasculair, compartimentsyndroom) 
▪ Repositie van meest voorkomende luxaties (vingers, schouder, heup, elleboog) 
▪ Aanleggen (gips) verband  
▪ Wondbehandeling en hechten 
▪ Voorlichting en advies geven  
▪ Indicatie voor operatieve behandeling herkennen 
▪ Samenwerken en coördineren bij chirurgische behandeling 
▪ Verzorgen van natraject/poli afspraak en zo nodig antitrombose therapie instellen 
▪ Brief aan huisarts schrijven 
▪ Verslaglegging in EPD 
▪ DBC en verrichtingenregistratie 
▪ Uitvoeren PSA 
▪ Medicatie voorschrijven volgens afspraak SEH-LUMC. 

Specifieke attitude: 
 
Professionele attitude naar patiënt 
Professionele communicatie bij intercollegiaal overleg en consultvoering 

PA (kern) competenties uit het Landelijke MPA Opleidingscompetentieprofiel  die het beste bij deze 
taak passen: 
 
Medisch deskundige, communicator, organisator, samenwerker, professional. 
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Toetsing en beoordeling 
Onder supervisie uitvoeren van anamnese en lichamelijk onderzoek. Het bespreken van patiënten/ casussen 
waarbij aandacht is voor toetsing van kennis (fractuurluur, anatomie, aandachtspunten lichamelijk onderzoek) 
Verzamelen van bewijsmateriaal, het invullen van KPB. Onder supervisie uitvoeren van verrichtingen: 
repositie, lokale anesthesie, procedurele sedatie en analgesie, hechten. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden 
van verschillende OSATS-formulieren uit het onderwijs curriculum van de SEH-artsen.  Daarnaast neemt de 
PA i.o. deel aan de PSA-cursus (NVSHA). De PA i.o. houdt een groslijst bij van patiënten die hij behandeld 
heeft.  

 
 
Vakgebied Spoedeisende hulp 

EPA 2: De patiënt met een acuut vitaal bedreigend probleem (interdisciplinaire opvang) 
 

- Onderdeel uitmaken van een trauma opvang team 

- Onderdeel uitmaken van een reanimatieteam opvang. 

- Onderdeel uitmaken van een trombolyse opvang team 
  

Gedetailleerde beschrijving  
 
De PA is onderdeel van het reanimatie-/ traumateam en trombolyseteam en moet in staat zijn een gericht 
lichamelijk onderzoek uit te voeren op basis van de ABCDE-methodiek. Bij een reanimatie opvang wordt de A 
en de B gezekerd. Tijdens een hoogenergetisch trauma opvang staat de PA als ‘hands on’ aan bed en werkt 
volgens de ABCDE-methodiek, de PA functioneert binnen het team in de rol van arts-assistent. 
 
De PA kent de verschillende taken van de teamleden en is in staat taken in het team over te nemen en als lid 
van het multi professionele team te functioneren.  
 
De PA is zich bewust van de principes van crew resource management (CRM) en kan effectief in het team 
communiceren.  
 
De PA kan juiste prioriteiten stellen en kent de belangrijksten diagnostische en therapeutische interventies om 
een levensbedreigende aandoening te herkennen en te behandelen.  
 

Specifieke Kennis: 
 
Epidemiologie, traumamechanismes, pathofysiologie en rev. trauma score bij de vitaal bedreigde patiënt. 
Teamwerk en leiderschap (CRM) (ATLS/ALS) 
Direct levensbedreigende letsels en hun specifieke behandeling initiëren of uitvoeren. (ATLS/ALS) 
Interpretatie röntgenonderzoek 
Noodzaak wanneer een consulent te consulteren. 
Pathofysiologie van inhalatie en barotrauma’s 
Pathofysiologie acute cardiale klachten 
Kennis meest voorkomende farmacologie 
ALS, Richtlijnen ERC/NRR 
ATLS, specifieke traumaprotocollen 
LPA 8.0 
APLS 
Procedurele sedatie en analgesie 
 

Specifieke vaardigheden: 
 

▪ BLS/ ALS algoritmes 
▪ Monitoring van de vitaal bedreigde patiënt 
▪ Indicatiestelling en evaluatie röntgenonderzoek 
▪ Beoordelen stabiliteit van het bekken, zo nodig aanleggen pelvic sling 
▪ Externe hemostase 
▪ Inbrengen intra ossale toegang 
▪ Luchtwegmanagement met masker ballon, mayotube, nasopharyngeale luchtweg, larynxmasker, 

chirurgische luchtweg en endotracheale tube.   
▪ Beademen met (masker)ballon en Oxylog. 
▪ Cardioversie, pacing en defibrillatie 
▪ Naald thoracosynthese 
▪ Inbrengen thoraxdrain (ATLS) 
▪ Pleuracath 



▪ Immobilisatie van de trauma patiënt 
▪ Brief aan huisarts schrijven 
▪ Verslaglegging in EPD 
▪ DBC en verrichtingenregistratie 

 

 
Specifieke attitude: 
 
Professionele attitude naar patiënt 
Professionele communicatie bij intercollegiaal overleg en consultvoering 
Communicatie en multidisciplinair samenwerken volgens CRM richtlijnen 

PA (kern) competenties uit het Landelijke MPA Opleidingscompetentieprofiel  die het beste bij deze 
taak passen: 
 
Medisch deskundige, communicator, organisator, samenwerker, onderzoeker, gezondheidsbevorderaar, 
professional. 
 

Toetsing en beoordeling 
De PA i.o. voert onder supervisie primary assessment uit bij patiënten na trauma, reanimatie of trombolyse 
opvang en laat hiervoor een KBP invullen. De PA i.o. sluit de ATLS-cursus met goed gevolg af. De PA i.o. 
houdt groslijsten bij waarin soort opvang en rol beschreven wordt. De PA i.o. laat een OSAT invullen bij het 
uitvoeren van verrichtingen: het aanbrengen van een pelvic sling, inbrengen ossale toegang, inbrengen 
pleuracath, verrichtingen ademweg en ademhaling etc. Kennis kan getoetst worden door nabespreking van 
patiënten en casussen. De PA i.o. neemt deel aan de radiologiebesprekingen. De PA i.o. leidt 
radiologiebespreking en laat hier KPB over invullen. 

 
 
Vakgebied Spoedeisende hulp 

EPA 3: Kleine traumatologie - De stabiele, geïmmobiliseerde patiënt na een ongeluk/ongeval (112) 
 

- Deelname aan trauma opvang 
- Leider zijn in trauma opvang van stabiele patiënt 

  

Gedetailleerde beschrijving  
 
De PA is in staat een gericht lichamelijk onderzoek uit te voeren volgens de ABCDE-methodiek bij een 
stabiele, geïmmobiliseerde patiënt en kan op basis van traumamechanisme en anatomische kennis een 
adequate beoordeling uitvoeren. 
 
De PA kan juiste prioriteiten stellen en kent de belangrijksten diagnostische en therapeutische interventies om 
een potentieel levensbedreigende aandoening te herkennen en te behandelen.  
De PA heeft kennis over de indicatie van gerichte diagnostiek en de juiste behandeltechnieken voor de initiële 
gerichte therapie bijvoorbeeld het aanvragen van radiologische beeldvorming, bloedonderzoek. De PA is in 
staat de uitkomsten van diagnostiek te interpreteren en kan een behandelplan opstellen. 
 
De PA moet in staat zijn de klacht en de te nemen stappen in het behandelproces uit te kunnen leggen aan de 
patiënt/familie en eventueel aanwezige teamleden.  
 
De PA is op de hoogte van het vervolgtraject en kan het vervolgtraject initiëren. 
  
De PA kent zijn eigen grenzen en weet wanneer extra hulp in te schakelen, weet wanneer het team evt. 
uitgebreid moet worden. 
 
Plan en beleid in afstemming met SEH-arts. 
 

Specifieke Kennis: 
 
Epidemiologie, traumamechanismes, pathofysiologie en rev. trauma score (RTS) bij de niet vitaal bedreigde 
patiënt. 
Anatomische kennis musculoskeletaal apparaat 
Complicaties en potentieel levensbedreigende letsels herkennen en behandelen. 
Teamwerk en leiderschap (CRM) 
Interpretatie aanvullend onderzoek 
Noodzaak wanneer een consulent te consulteren. 
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PSA 
ATLS, specifieke protocollen (Iprova), Landelijke protocollen ambulancezorg (LPA) 8.0. 

Specifieke vaardigheden: 
 

▪ Leiderschap tijdens multidisciplinaire opvang van niet vitaal bedreigde patiënt 
▪ Interpretatie röntgenonderzoek 
▪ Immobilisatie uitvoeren middels halskraag, headblocks, plank, vacuüm matras, pelvic sling, donway 

spalk 
▪ Uitvoeren van procedurele sedatie en analgesie 
▪ Het verrichten van een FAST echo (?) 
▪ Herkenning van noodzaak tot supervisie en of consult specialist 
▪ Brief aan huisarts schrijven 
▪ Verslaglegging in EPD 
▪ DBC en verrichtingen registratie 

 

Specifieke attitude: 
 
Professionele attitude naar patiënt 
Professionele communicatie bij intercollegiaal overleg en consultvoering 
Communicatie en multidisciplinair samenwerken volgens CRM richtlijnen 
 

PA (kern) competenties uit het Landelijke MPA Opleidingscompetentieprofiel  die het beste bij deze 
taak passen: 
 
Medisch deskundige, communicator, organisator, samenwerker, professional. 
 

Toetsing en beoordeling 
De PA.io. geeft onder supervisie leiding aan een klein traumateam of neemt deel aan het opvangteam. De PA 
i.o. laat hierbij KBP’s invullen of bij het uitvoeren van verrichtingen een OSAT. Na de opvang vindt een 
nabespreking plaats waarbij kennis getoetst kan worden en het behandeltraject besproken kan worden. De PA 
i.o. maakt gebruik van 360 graden feedback om inzicht te krijgen in het functioneren in teamverband met het 
toepassen van CRM. De PA i.o. volgt de LIFE echo cursus. De PA i.o houdt groslijsten bij met soort opvang en 
rol tijdens opvang.  

 
 
Vakgebied Spoedeisende hulp 

EPA 4: De patiënt met een acuut, vitaal bedreigend probleem (opvang SEH-team) 
 

- Oranje en rood getrieerde patiënten 
o.a.: 

- Anafylaxie 

- Astma, COPD  

- Astma cardiale 

- Myocardinfarct 

- Hypothermie 

- Sepsis 

- Intoxicatie 
 

Gedetailleerde beschrijving  
 
De PA is onderdeel van het SEH-team en moet in staat zijn een gericht lichamelijk onderzoek uit te voeren op 
basis van de ABCDE-methodiek, kan juiste prioriteiten stellen en kent de belangrijksten diagnostische en 
therapeutische interventies om een levensbedreigende aandoening te herkennen en te behandelen.  
 
De PA heeft kennis over de juiste behandeltechnieken voor de initiële gerichte therapie en over de indicatie 
van gerichte diagnostiek. 
De PA is in staat de klacht en de te nemen stappen in het behandelproces uit te kunnen leggen aan de 
patiënt, familie en eventueel aanwezige teamleden.  
 
De PA is op de hoogte van het vervolgtraject en kan het vervolgtraject initiëren voor de vitaal bedreigde 
patiënt. 
 
De PA kent zijn eigen grenzen en weet wanneer extra hulp in te schakelen en wanneer het team evt. 
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uitgebreid moet worden.  
 
De PA kent de verschillende taken van de teamleden en is in staat taken in het team over te nemen en als lid 
van het SEH-team te functioneren. De PA is zich bewust van de principes van CRM en kan effectief in het 
team communiceren. Daarnaast kan de PA de leiding hebben bij de opvang. 
 
Plan en beleid in afstemming met SEH-arts. 
 
 

Specifieke Kennis: 
 
Epidemiologie, pathofysiologie vitaal bedreigde patiënt. 
Kennis pathofysiologie van shock en gradaties 
Complicaties en levensbedreigende letsels of aandoeningen herkennen en behandelen. 
ALS algoritme en defibrillatie 
Ecg-beoordeling 
Farmacologie van acuut te gebruiken medicatie inclusief antibiotica en inotropie 
Interpretatie bloedonderzoek inclusies bloedgas 
Toxidromen en principes van intoxicaties 
Sepsis protocollaire behandeling 
Teamwerk en leiderschap (CRM) 
Noodzaak wanneer een consulent te consulteren. 
 
ALS, Medic ALS, ATLS, APLS, specifieke protocollen (Iprova), LPA 8.0 

Specifieke vaardigheden: 
 

▪ Deelname multidisciplinaire opvang van vitaal bedreigde patiënt 
▪ BLS, ALS 
▪ IV IO toegang 
▪ Arteriepunctie 
▪ Inbrengen arterielijn  
▪ Invasieve en non invasieve beademing 
▪ Defibrillatie en pacing 
▪ Monitoring vullingsstatus 
▪ Interpretatie röntgenonderzoek, bloedonderzoek, ECG 
▪ Herkenning van noodzaak tot supervisie en of consult specialist 
▪ Evalueren van therapie 
▪ Brief aan huisarts schrijven 
▪ Verslaglegging in EPD 
▪ DBC en verrichtingenregistratie 

 

Specifieke attitude: 
 
Professionele attitude naar patiënt 
Professionele communicatie bij intercollegiaal overleg en consultvoering 
Communicatie en multidisciplinair samenwerken volgens CRM richtlijnen 
 

PA (kern) competenties uit het Landelijke MPA Opleidingscompetentieprofiel  die het beste bij deze 
taak passen: 
 
Medisch deskundige, communicator, organisator, samenwerker, professional. 
 

Toetsing en beoordeling 
De PA i.o. laat kennis toetsen in de praktijk bij bespreking van patiënten en casussen door supervisor. Hierbij 
aandacht voor interpretatie van aanvullend onderzoek; laboratoriumresultaten, röntgenonderzoek, ECG’s. De 
PA i.o. verzamelt bewijsmateriaal in de vorm van KPB’s en indien het verrichten betreft OSAT’s. De PA i.o. 
volgt de interne cursus interpretatie van ECG’s en externe cursussen de ALS en medic ALS. De PA i.o. wordt 
getoetst met betrekking tot kennis farmacotherapie tijdens het theoretisch onderwijs op de HU. 
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Vakgebied Spoedeisende hulp 

EPA 5: De patiënt met een ongedifferentieerde klacht + afwijkende vitale functies - initiële benadering 
van een patiënt en screenen op een potentiele vitale bedreiging 
 

- Patiënt met ongedifferentieerde klachten (o.a. pijn op de borst, dyspneu, palpitaties, 
buikpijn, koorts) 

- Patiënt oranje of rood getrieerd 
 

Gedetailleerde beschrijving  
 
Uitvoeren van anamnese en gericht lichamelijk onderzoek op basis van de ABCDE-methodiek bij de patiënt 
met ongedifferentieerde klacht en afwijkende parameters. 
 
Stellen van prioriteiten en het kennen van belangrijkste diagnostische en therapeutische interventies om 
levensbedreigende aandoeningen te herkennen en behandelen dan wel uit te sluiten. 
 
Voldoende kennis om een adequate differentiaaldiagnose te stellen en gerichte diagnostiek te initiëren. 
 
De PA is in staat de klacht en de te nemen stappen in het behandelproces uit te kunnen leggen aan de 
patiënt, familie en eventueel aanwezige teamleden.  
 
De PA  is op de hoogte van het vervolgtraject en kan het vervolgtraject initiëren. De PA kent zijn eigen 
grenzen en weet wanneer extra hulp in te schalkelen is en het team evt. uitgebreid moet worden.  
 
Plan en beleid in afstemming met SEH-arts. 
 
 

Specifieke Kennis: 
 
Epidemiologie, pathofysiologie vitaal bedreigde patiënt. 
Kennis shock gradaties 
Pathofysiologie bij syncope, acuut coronair syndroom, pijn op de borst, hartfalen, ritmestoornissen, astma, 
COPD, Longembolie, pneumonie, pneumothorax, meningitis, CVA, insulten, nierfalen, diabetes mellitus 
Complicaties en levensbedreigende letsels of aandoeningen herkennen en behandelen. 
ALS algoritme en defibrillatie 
Indicatiestelling en gebruik LUCAS  
ECG beoordeling 
Zuurstof toediening/non invasief beademen 
Vochthuishouding vitaal bedreigde patiënt 
Farmacologie van acuut te gebruiken medicatie inclusief antibiotica en inotropie 
Interpretatie bloedonderzoek inclusief bloedgas 
Sepsis protocollaire behandeling 
Teamwerk en leiderschap (CRM) 
Noodzaak wanneer een consulent te consulteren. 
 
ALS, Medic ALS, ATLS, APLS, PSA, specifieke protocollen (Iprova), LPA 8.0 
 

Specifieke vaardigheden: 
 

▪ BLS, ALS 
▪ Indicatiestelling en gebruik LUCAS  
▪ Verwijderen corpora aliena 
▪ IV IO toegang 
▪ Airway management 
▪ Invasieve en non invasieve beademing 
▪ Defibrillatie en pacing 
▪ Monitoring vullingsstatus 
▪ Interpretatie röntgenonderzoek, bloedonderzoek, ECG 
▪ Medicatie voorschrijven volgens afspraken SEH-LUMC. 
▪ Inbrengen thorax drain 
▪ Inbrengen arterie lijn  
▪ Neurologisch onderzoek 
▪ Herkenning van noodzaak tot supervisie en of consult specialist 
▪ Evalueren van therapie 
▪ Brief aan huisarts schrijven 



▪ Verslaglegging in EPD 
▪ DBC en verrichtingenregistratie 

Specifieke attitude: 
 
Professionele attitude naar patiënt 
Professionele communicatie bij intercollegiaal overleg en consultvoering 
Communicatie en multidisciplinair samenwerken volgens CRM-richtlijnen 
 

PA (kern) competenties uit het Landelijke MPA Opleidingscompetentieprofiel  die het beste bij deze 
taak passen: 
 
Medisch deskundige, communicator, organisator, samenwerker, onderzoeker, gezondheidsbevorderaar, 
professional. 
 

Toetsing en beoordeling 
De PA i.o. verricht anamnese en lichamelijk onderzoek uit onder supervisie en laat hiervoor KPB’s invullen. De 
PA. i.o. bereidt een casuspresentatie voor en gebruikt deze voor onderwijs aan verpleegkundigen en artsen, 
beoordeling door supervisor. De PA i.o. wordt tijdens besprekingen van patiënten en casussen getoetst op 
kennis van anatomie, fysiologie en pathofysiologie. De PA i.o. verzamelt OSAT’s met betrekking tot het 
uitvoeren van neurologisch onderzoek en overige verrichtingen. De PA i.o. houdt groslijsten bij van verrichten 
en behandelde patiënten.  

 
 
 
Vakgebied Spoedeisende hulp 

EPA 6: De patiënt met een ongedifferentieerde klacht en stabiele vitale functies 
 

- Blauw, groen, geel of oranje getrieerde patiënten. 

Gedetailleerde beschrijving  
 
Uitvoeren van gericht lichamelijk onderzoek op basis van de ABCDE-methodiek bij de stabiele patiënt met 
ongedifferentieerde klacht en afwijkende parameters. 
 
Stellen van prioriteiten en het kennen van belangrijkste diagnostische en therapeutische interventies. 
 
Voldoende kennis om een adequate differentiaaldiagnose te stellen en gerichte diagnostiek te initiëren. 
 
De PA is in staat de klacht en de te nemen stappen in het behandelproces uit te kunnen leggen aan de 
patiënt, familie en eventueel aanwezige teamleden.  
 
De PA is op de hoogte van het vervolgtraject en kan het vervolgtraject initiëren. De PA kent zijn eigen grenzen 
en weet wanneer er extra hulp ingeschakeld moet worden of het team uitgebreid moet worden.   
 
Plan en beleid in afstemming met SEH-arts. 
 

Specifieke Kennis: 
 
Algemene kennis anatomie fysiologie 
Patroon en symptoomherkenning bij ongedifferentieerde klachten 
Pathofysiologie bij betreffende ziektebeelden, o.a. syncope, acuut coronair syndroom, pijn op de borst, 
hartfalen, ritmestoornissen, astma, COPD, longembolie, pneumonie, pneumothorax, CVA, diabetes mellitus. 
Urolithiasis, cholelithiasis 
Diep veneuze trombose 
Zuurstof toediening 
Vocht toediening  
Farmacologie van meest gebruikte medicatie inclusief antibiotica en inotropie 
Interpretatie bloedonderzoek inclusies bloedgas 
Teamwerk en leiderschap (CRM) 
Noodzaak wanneer een consulent te consulteren. 
 
ALS, Medic ALS, ATLS,PSA specifieke protocollen (Iprova), LPA 8.0 
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Specifieke vaardigheden: 
 

▪ Anamnese, gericht lichamelijk onderzoek uitvoeren bij patiënten met ongedifferentieerde klachten die 
ABCD stabiel zijn. 

▪ Interpreteren röntgenonderzoek, bloedonderzoek 
▪ IV IO toegang 
▪ Monitoring vullingsstatus 
▪ ECG beoordelen 
▪ Herkenning van noodzaak tot supervisie en of consult specialist 
▪ Evalueren van therapie 
▪ Brief aan huisarts schrijven 
▪ Verslaglegging in EPD 
▪ DBC en verrichtingenregistratie 

 
 

Specifieke attitude: 
 
Professionele attitude naar patiënt 
Professionele communicatie bij intercollegiaal overleg en consultvoering 

PA (kern) competenties uit het Landelijke MPA Opleidingscompetentieprofiel  die het beste bij deze 
taak passen: 
 
Medisch deskundige, communicator, organisator, samenwerker, onderzoeker, gezondheidsbevorderaar, 
professional. 
 

Toetsing en beoordeling 
De PA i.o. verricht onder supervisie anamnese en lichamelijk onderzoek en legt ontwikkeling hierin vast door 
middel van het verzamelen van KPS’s. De kennis van fysiologie, anatomie en pathofysiologie wordt getoetst 
door middel van nabesprekingen van patiënten en casussen. De PA i.o. toont kennis en inzicht in de meest 
voorkomende ziektebeelden zoals hierboven beschreven en kan een speciële anamnese afnemen, voortgang 
wordt vastgelegd in KPB’s. 
 

 
 
Vakgebied Spoedeisende hulp 

EPA 7: Omgaan met crisissituaties op de afdeling SEH – dis balans tussen aanbod patiënten en 
beschikbare capaciteiten 

Gedetailleerde beschrijving  
 
De PA moet in staat zijn situaties te herkennen waarin een disbalans tussen aanbod patiënten en lokale 
voorzieningen bestaat.  
 
De PA is tijdens deze situatie in staat om in deze situatie overzicht te houden en binnen een hiërarchische 
structuur te functioneren.  
 
De PA is bekend met bestaande protocollen (Iprova) en werkwijzen van rampen geneeskunde.  
 
De PA kan onder supervisie de coördinerende rol op de SEH uitvoeren, maakt hierbij optimaal gebruik van 
beschikbare middelen en materialen.  
 

Specifieke Kennis: 
 
Ramp triage 
HMIMMS 
CRM 
Traumaprotocollen 
Rampenplan 
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Specifieke vaardigheden: 
 
Participatie in rampen opvang team 
Ramptriage 
Coördinatie SEH 
 

Specifieke attitude: 
 
Professionele attitude naar patiënt 
Professionele communicatie bij intercollegiaal overleg en consultvoering 

PA (kern) competenties uit het Landelijke MPA Opleidingscompetentieprofiel  die het beste bij deze 
taak passen: 
 
Medisch deskundige, communicator, organisator, samenwerker, onderzoeker, gezondheidsbevorderaar, 
professional. 
 

Toetsing en beoordeling 
De PA i.o. volgt de HMIMMS cursus. De PA i.o. neemt deel aan rampenoefeningen. 
De PA i.o. is in staat aan het eind van de opleiding de coordinerde rol te bekleden, toetsing door supervisor en 
voortgang vastgelegd in KPB’s. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EPA:  (Spoed)echografie door de PA 
Niveau 5:  

− Weke delen: Abces, corpus alienum.  

− Echogeleide procedurele vaardigheden: venapunctie, arteriepunctie en inbrengen van venflon en 
arterielijn.  

 
Niveau 4 
eFAST 

- hepatorenale ruimte 
- leverpunt 
- rechter longsinus 

- splenorenale ruimte 
- linker longsinus 
- rectovesicale ruimte bij een man of rectouterine én uterovesicale ruimte bij een vrouw in zowel 

transversale als longtitudinale richting 

- subxyphoídale of subcostale opname van het hart 
- opname van anterieure zijde van de thorax beiderzijds 

 
Basale echocardiografie 

- PSLA: Parasternale lange as opname 
- PSSA: Parasternale korte as opname 
- Apex: Apicale vier kamer opname 

- SubX: subxyphoidale of subcostale opname 
 
Abdominale aorta 

- transversale opname van proximale regio ter hoogte van afsplitsing truncus coeliacus en arteria 

BEKWAAMHEIDSNIVEAUS  TOELICHTING  

1  HEEFT DE VEREISTE KENNIS  
2  HANDELT ONDER VOLLEDIGE SUPERVISIE (pro-actieve supervisie)  

3  HANDELT ONDER BEPERKTE SUPERVISIE (reactieve supervisie)  

4  HANDELT ZONDER SUPERVISIE  

5  GEEFT SUPERVISIE AAN ANDEREN  
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mesenterica superior 
- transversale opname van mid regio 
- transversale opname van distale regio ter hoogte van afsplitsing beide iliacale arteriën 
- longitudinale opname 

 
Vena Cava Inferior 

- longitudinale opname van VCI met inmonding in rechter atrium 
 
Basale longechografie 

- opname aan anterieure zijde thorax beiderzijds parasternaal of in de midclaviculair lijn 
- opname aan laterale zijde thorax beiderzijds in de anterieure axillair lijn 

- opname aan posterolaterale zijde thorax beiderzijds in de posterieure axillair lijn 

- op indicatie opname overige intercostaal ruimtes anterieur, lateraal of posterieur 

 

Gedetailleerde beschrijving  
 
Uitvoering van echogeleide procedurele vaardigheden alsmede het gebruik van de echo als diagnostisch 
handvat in specifieke (spoed)setting.    
Specifieke kennis: 
 

- Kan indicaties benoemen voor de specifieke echo’s 
- Kent de beperkingen met betrekking tot het onderzoek 
- Heeft kennis genomen van de anatomie 
- Kent de view’s van de specifieke echo kan benoemen en interpreteren wat er wordt gezien. 

 
Cursussen: 
Point of care  ultrasound for VS & PA’s 
LIFE cursus LUMC 
DEUS Emergency Ultrasound Basic Course. 

Specifieke vaardigheden: 
 

- Bereid de patiënt voor, heeft de juiste materialen aanwezig 
- Weet hoe het echo-apparaat werkt: opstarten/afsluiten, plaatjes/film opslaan, gain, zoom, M-mode 
- Heeft handigheid in het gebruik van het de echoprobe 

- Kan de goede view met de juiste anatomische structuren in beeld krijgen, benoemen en in de status 
vermelden 

- Juiste verslaglegging  
Specifieke attitude: 
Professionele attitude naar patiënt  
Professionele communicatie bij intercollegiaal overleg en consultvoering 

Evaluatie voortgang: 
Bouwt een Expertfolio op met de onderdelen: 
eFAST 
Basale echocardiografie 
Abdominale aorta 
Vena cava inferior 
Basale longechografie  
 
Elk onderdeel 50x waarvan 25 gesuperviseerd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 


