Spoedeisende hulp

De bekwaamverklaring (EPA) Laag-complexe zorg voor ANIOS

Waarom
Als je ANIOS het gevoel hebt klaar te zijn voor de volgende stap, toe bent aan meer
zelfstandigheid en graag actief met je leerproces aan de gang wil gaan, dan kan je gebruik
maken van de opleidingssystematiek van de opleiding tot SEH arts door alvast de eerste
bekwaamverklaring (EPA) te gaan halen. Dit helpt je bij het structureren van je leerproces,
helpt je leercurve weer de weg omhoog te vinden, en kan helpen bij het aantonen tijdens
sollicitaties dat je actief geleerd hebt, en klaar bent voor een AIOS plek.

Wat
Hiervoor moet je ongeveer 3 maanden tijd inruimen en proberen je (thuis)studie zoveel
mogelijk in te richten op het daadwerkelijk behalen van voldoende kennis om straks de
bekwaamheid aan te kunnen vragen.
Een bekwaamverklaring betekent, dat de staf van het OLVG je vanaf dat moment het
vertrouwen geeft om zelfstandig laag-complexe zorg te leveren aan patiënten op de SEH. Het
betekent dat je zelf de patiënt, zonder overleg, naar huis mag sturen en dat je zelf
verantwoordelijk bent voor de juiste correspondentie naar de huisarts. Het betekent natuurlijk
ook dat je daarna zelf verantwoordelijk bent als er toch iets niet goed gegaan is.
Het betekent niet dat je daarna nooit meer wat mag vragen, ook voor SEH staf geldt, dat je
soms hulp nodig hebt. In praktijk zie je dat ANIOS die een laag-complexe EPA gehaald
hebben, daarna nog best vaak blijven bellen met vragen - maar belangrijk: ze kiezen zelf
wanneer ze dat doen.
EPA’s zijn nog een relatief nieuw verschijnsel op de Nederlandse SEH’s; wanneer je van baan
wisselt en ergens anders gaat werken zal je merken dat sommige SEH afdelingen een
bekwaamverklaring overnemen (denk met name aan opleidingsziekenhuizen), andere
ziekenhuizen zullen dat nog lastig vinden.
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Hoe
Een bekwaamverklaring kan je aanvragen via de opleider als je
1. er zelf klaar voor denkt te zijn
2. alle KPB’s en OSATs etc. gedaan hebt (zie de TO DO lijst)
3. de toets gedaan hebt

In de TO DO lijst vindt je een overzicht van wat je allemaal gedaan moet hebben.
Een lijst OSAT’s (beoordelingen van verrichtingen),
6 KPB’s waarmee je je supervisor vraagt je steeds op 1 van de in het formulier
genoemde punten te beoordelen
2 VIVA gesprekken waarin je een staflid vertelt hoe je zorg aanpakt, hoe zo’n gesprek
gaat vereist wat toelichting en oefening. Plan een gesprek met Maartje Kruithof (VIVA
schouderluxatie) en Sophie de Vries (VIVA epistaxis) en vraag aan een van de AIOS hoe
je zo’n gesprek kan voorbereiden.
Schrijf een reflectieverslag waarin je aan de hand tenminste 2 casus beschrijft wat je
geleerd hebt, of waar je nog aan wil werken.
Laat tijdens een dienst op de fasttrack je beoordelen door je collega’s (vraag de
verpleegkundige, de verpleegkundig specialist, je supervisor, je collega en minstens 3
patienten een formulier invullen over hoe je functioneert). Dit heet ook wel een 360
graden beoordeling.

Als je dat allemaal gedaan hebt, maak je een afspraak om de toets te doen. De toets is een
lijst met 17 vragen over laag complexe pathologie, zowel traumatisch als niet traumatisch.
Deze wordt afgenomen door de oudste AIOS.
Als je de toets gehaald hebt, mag je de bekwaamverklaring aanvragen bij de opleider. Lever
hiervoor alle formulieren en het ingevulde overzichts / TO DO lijstje in. De eerstvolgende
stafvergadering zal de opleidingsgroep (alle SEH artsen) dan bespreken of wij vinden dat je
die zorg voortaan zelfstandig kan leveren.

De bekwaamverklaring (EPA) Laag-complexe zorg voor ANIOS

2

