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Overleg tijdens de nachtdienst
Wat MAG de SEH arts-assistent zelfstandig afhandelen zonder overleg?
De SEH arts mag laag-complexe zorg zelfstandig afhandelen als deze 1. Binnen 24 uur
alsnog overlegd wordt (in praktijk tijdens de ochtend overdracht), of 2. Als de artsassistent een bekwaamverklaring (EPA) laag-complexe zorg heeft behaald.
De SEH arts mag hoog-complexe zorg zelfstandig afhandelen als
a. deze hiertoe specifieke training gehad heeft. In praktijk gaat het hier de
opvang van de patiënt met een drugs-intoxicatie en de opvang van Laagenergetisch trauma
b. er een duidelijke consultvraag is naar een andere specialist waarbij er
weinig meerwaarde is bij overleg (duidelijke appendicitis, trauma capitis)

Wanneer MOET de arts-assistent de de SEH arts bellen
De arts-assistent moet overleggen met de SEH arts als
a. De patiënt wordt gepresenteerd op de shockroom
b. De patiënt heeft een hoog-complexe zorgvraag en wordt niet opgenomen
(bijvoorbeeld dyspnoe, collaps, hoofdpijn, buikpijn, thoracale pijn)
c. De patiënt verslechtert op de SEH, of er is een indicatie voor een opname
ICU
d. De patiënt PSA nodig heeft met een intraveneus middel (Geen lachgas of
oxazepam)
e. De arts-assistent twijfelt
f. Als de wachttijd voor patiënten onacceptabel is

Wanneer overlegt de verpleegkundig specialist?
De Verpleegkundig specialist handelt binnen de eigen bekwaamheid. Indien de VS
overdag zou moeten overleggen, doet hij dat ook ’s nachts. Indien het mogelijk is het
overleg de volgende ochtend te laten plaatsvinden (logistieke vragen over follow up, mag
dat ook in de ochtend)
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De overdracht na de nachtdienst
8:00 Overdrachtsruimte
Voorzitter: arts-assistent van de nachtdienst.
Aanwezig: SEH arts nachtdienst, SEH arts dagdienst en alle arts-assistenten
1.
2.
3.
4.

Overdracht algemene informatie over de afdeling
Overdracht liggende patiënten
Bespreken van alle patiënten die nog niet overlegd zijn (behalve wanneer de
arts-assistent een bekwaamverklaring heeft).
Bespreken interessantste patiënt van de nacht

Suggesties ter verbetering

