
KEUZE CO-ASSISTENTSCHAP SPOEDEISENDE HULP

Begeleider coassistenten
Jasper Rebel, SEH Arts

INDELING COASSISTENTSCHAP SPOEDEISENDE HULP 

Duur van het co-assistentschap: 6 weken

Doel
Toepassen kennis bij de ongedifferentieerde patiënt. 
Handelen onder (tijds)druk
Leren multi-tasken
Kennis en vaardigheden opdoen bij de ernstig zieke of vitaal bedreigde patiënt
Ervaring opdoen met veelvoorkomende minder urgente problematiek op een SEH.

Melden
07:45 uur op de SEH.
Aanwezig bij de overdracht (overdrachtsruimte SEH)
In ontvangstname sleutels kluisje, pasjes, etc. 

Eerste dag
-   Naar de Facilytydesk  (lichtstraat) om het Machtigingsformulier in te leveren.
    hier ontvangt u de OLVG-pas en een voucher voor de linnenkamer
-   Naar de Linnenkamer voor het ophalen van de dienstkleding
-   10.30 uur introductie, collegezaal-1
-   Meenemen: schoenen die eventueel vies mogen worden (klompen  of gympjes), stethoscoop.   
    Kleding (‘scrubs’ en Witte jas worden verstrekt)

OLVG-Pas
De 1e dag kan vanaf 8.00 uur de OLVG-pas gemaakt worden bij de Facility-desk in de lichtstraat 
ruimte B.007.

Diensten
Op de SEH wordt in ploegendienst gewerkt. Diensten kunnen zijn van 08.00 uur tot 16.00  uur of 
van 16.00  uur tot 24.00  uur (8  uur per dienst). Daarnaast zijn er tussendiensten (bv. van 12:00 
tot 20:00) 
Er wordt verwacht dat de co-assistent 5 diensten per week werkt. De Roostermaker 
(roostermaker@cmua.nl) heeft al een rooster gemaakt waarin ook de co-assistenten zijn 
meegenomen. Indien er problemen zijn met het rooster kan er onderling geruild worden. De co-
assistent moet dus rekening houden met onregelmatige werktijden welke ook in het weekend 
kunnen vallen.De co-assistent wordt aangeraden een nachtdienst in het weekeind mee te draaien, 
dit is  echter niet verplicht. Neem contact op met de roostermaker om alvast een kopie van het 
rooster te krijgen. 

Beoordeling
Op de eerste stagedag wordt een afspraak gemaakt voor een tussentijds  gesprek en voor een 
eindbeoordeling. Dit gesprek is  samen met de stagebegeleider. In diens  afwezigheid kan een 
andere SEH arts waarnemen, zo veel mogelijk wordt dit van te voren aangekondigd.
Tevens wordt u via het teaching hospital uitgenodigd voor een nagesprek (tel. 2289). U  krijgt 
hiervoor via de mail een uitnodiging.

Algemeen
De afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) heeft een groeiende patiënten-populatie. In 2011 bezochten 
49.000 patiënten de SEH. Ongeveer 80% van deze patiënten worden primair gezien en behandeld 
door de SEH arts. Hieronder vallen zelfverwijzers  en patiënten de via 112 naar het ziekenhuis 
komen. De SEH arts  is  primair verantwoordelijk voor alle instabiele patiënten die via welke route 
dan ook de SEH van het ziekenhuis bereiken. De klachten waarmee patiënten komen zijn zeer 
divers. Van huisartsgeneeskunde tot intensieve geneeskunde. De SEH-arts handelt meer dan 70% 



van de patiënten zelfstandig af en verwijst de patiënt terug naar de huisarts indien 
vervolgbehandeling nodig is. Zonodig verwijst de SEH-arts direct door naar een specialist. 

Voor de co-assistent betekent de veelheid en diversiteit van het patiënten-aanbod op de SEH de 
mogelijkheid om  eerder opgedane  ervaringen in specialistische co-schappen nu te integreren en 
zelfvertrouwen op te bouwen in het functioneren als aankomend arts. Het biedt een kans om 
eventuele lacunes  te onderkennen en op te vullen. Specifiek voor de SEH  is  het leren inschatten 
van de ernst van klachten, bij de zeer verschillende manieren waarop deze 
gepresenteerd worden ("pluis" - "niet pluis").

De co-assistent ziet zelf patiënten en bespreekt zijn of haar differentiaal diagnose en 
behandelvoorstel met de SEH  arts. Hierbij is  extra aandacht voor het beoordelen van aanvullende 
diagnostiek zoals bijvoorbeeld röntgenonderzoek, ECG’s  en laboratoriumonderzoek. Ook wanneer 
een patiënt opgevangen wordt op de shockroom wordt de co-assistent betrokken. 

Aanbevolen literatuur
De voor de afdeling van belang zijnde tijdschriften en handboeken zijn op de SEH zelf aanwezig. 
Daarnaast kunt u te allen tijde gebruik maken van de literatuur en overige faciliteiten van de 
Medische Bibliotheek (zie het algemene boekje over het OLVG). Daarnaast worden de volgende 
bronnen aangeraden ter voorbereiding op het co-schap.  

• via www.cmua.nl besloten deel / inwerken nieuwe dokter: de aldaar genoemde 
literatuursuggesties 

• letsels van het steun- en bewegingsapparaat, Van der Werke (http://
books.google.nl/books/about/ Letsels_van_het_steun_en_bewegingsappara.html?
id=z93oR39yoo4C&redir_esc=y) 

• Snelle interpretatie van ECG’s, Dubin & Dale (http://www.bol.com/nl/p/
nederlandse-boeken/snelle- interpretatie-van-ecg-s/666766911/index.html) 

• via www.cmua.nl / Acute geneeskunde voor co-assistenten 

• Emergency medicine practice (http://www.ebmedicine.net/topics.php (ouwe edities  
altijd gratis))

Onderwijs

· In principe iedere 1e en 3e donderdag van de maand (zie rooster www.cmua.nl bij 
‘onderwijs’. Dit onderwijs is in principe verplicht voor de co-assistenten. 

· De co-assistent wordt aangeraden mee te doen aan de beschikbare onderwijsmomenten 
binnen het OLVG (ECG cursus, hechtcursus, BLS en ALS trainingen)

· continu onderwijs door patiëntenbespreking en bedside teaching

Website en nadere informatie
• www.cmua.nl (Website waarop alle voor de SEH artsen relevante informatie gedeeld wordt)

• inloggegevens voor het besloten gedeelte van de website www.cmua.nl (inlogcode: 
coassistent, ww: dokter) 
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