Handreiking Starten EPA laag-complexe zorg

Wat?
De AIOS gaat, bij het werken aan de bekwaamverklaring laag-complexe zorg, zich eerst
richten op de zorg voor de laag-complexe patient.
Na deze fase ontvangt de AIOS een bekwaamverklaring volgens de gebruikelijke route en
het OOG. Na deze bekwaamverklaring mag de AIOS zelfstandig patienten zien op de
fasttrack of shortcare. De AIOS wordt geacht zelf instaat te zijn zorg te leveren, danwel in
te schatten dat de AIOS supervisie nodig heeft. In praktijk zal de AIOS nog steeds, ook na
bekwaamverklaring veelvuldig om supervisie vragen. Wanneer de AIOS geen supervisie
vraagt, schrijft die ook niet meer “in overleg met” op, en stuurt de AIOS zelfstandig de
ontslag brief naar de huisarts.

Hoe?
De AIOS werkt op de SEH onder supervisie van de SEH arts en richt zich vooral op het
opvangen van patienten met laag-complexe pathologie. Het gaat hierbij om kleine
traumatologische aandoeningen (fracturen, wonden, abcessen), eenvoudige
huisartsgeneeskunde vragen (klachten van het KNO gebied, huid, tanden en kiezen) of
vragen die anderszins aangeduid worden als laag-complex. Hieronder vallen specifiek
niet de patienten met een hoog-complexe hulpvraag (dyspnoe, thoracale pijn, buikpijn
etc. zie ook de handreiking hoog-complexe zorg).
Studeren
De AIOS gebruikt deze periode om te studeren over juist deze onderwerpen.

Toetsing en beoordeling
De AIOS heeft de volgende bekwaamverklaringen
- geen
De AIOS heeft de volgende stages van te voren al gedaan
- geen
De AIOS doet de volgende kennistoetsen
- Geen (op termijn iets met anatomie, hechttechnieken, gipsleer)
De AIOS doet de volgende OSAT’s
- Regionale anesthesie
- Repositie
- Beoordeling Rontgenfotos
- Wondsluiting
- GEwrichtspunctie
- Gebruik spleetlamp
- Inbrengen neustampon
De AIOS Doet de volgende KPB’s
- 6 KPB’s over onderwerpen uit de catagorie “gedrag” van de EPA laag complex
De AIOS Doet de volgende VIVA’s
- Epistaxis
- Schouderluxatie
Eindbeoordeling
De AIOS vraagt een OOG beoordeling aan.
Het eindoordeel wordt bepaald door de opleidingsgroep na voordracht van de opleider

