
Eindtermen Beschrijving niveau 1 niveau 2 niveau 3 Niveau 4

Kennis Kennis van de eerste beoordeling, 

initiele behandeling, gerichte beoordeling, 

behandeling en dispositie van de in 

bovenstaande EPA’s genoemde 

ziektebeelden

Kennis van beslisregels, richtlijnen en 

protocollen ten aanzien

van diagnostiek en behandeling van deze 

ziektebeelden

Kennis van de testeigenschappen, voor en 

nadelen van aanvullend

Onderzoek (met name CT brein en MRI brein)

Kennis van de farmacologie van de gebruikte 

middelen (Waaronder tenminste alle 

gangbare anti-epileptica, migraine 

medicatie en trombolyse medicatie)

Kennis van Anti-stollingsmedicatie en 

hoe deze te couperen

Kennis van indicaties voor acute

 (time critical) behandeling zoals de 

indicaties en contraindicaties voor 

trombolyse. 

Kennis van de organisatie en werkafspraken

 binnen de eigen instelling

Kennis van het (tijds)verloop van ziektebeelden, 

inclusief verwachte

effect van ingestelde therapie

Kennis van primaire en secundaire 

hersenschade

Kennis van werkafspraken met ketenpartners 

(zoals hoger level of care

instelling, zorginstelling, huisartsen)

Vaardigheden Het Algemeen neurologisch onderzoek

Het specifiek neurologisch onderzoek 

(waaronder het onderzoek gericht op 

coma, hersenstamtests, vertigo, HNP)

Interpretatie CT cerebrum gericht op 

acuut levensbedreigende oorzaken 

Uitvoeren en beoordelen van de uitslag 

van een Lumbaalpunctie

Opstellen van een probleemlijst, met een werk- 

en een differentiaal

Diagnose

Gedrag Anticipeert op potentiele verslechtering 

van de patiënt

Beredeneert en legt uit welke diagnostische 

keuzes gemaakt worden

en is besluitvaardigBeoordeelt patiënten regelmatig opnieuw, en 

stelt gevoerd beleid tijdig bij

Bespreekt en besluit tot behandelbeperking

Besluit tijdig en effectief tot consultatie, 

observatie of opname

(inclusief interventie, overplaatsing) of ontslag

Werkt samen met andere zorgverleners

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Facultatieve curssussen gedaan

n.v.t.

Leeswijzer

Overige ervaring

Voor deze stage verplichte cursus gedaan?

Overige ervaring

Superviseert beginnende AIOS bij een bepaalde activiteit

Voert een bepaalde activiteit uit zonder directe beschikbare supervisie, 

maar met post-hoc verslag of supervisie op afstand (ongesuperviseerd)

Directe supervisie: supervisor is in de zelfde ruimte aanwezig

Voert een bepaalde activiteit met indirecte supervisie uit

(supervisie is indien nodig gemakkelijk beschikbaar)

Geen toestemming tot handelen: aanwezig zijn en observeren

Voortgang AIOS NAAM

Stagekaart Neurologie
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