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Stage SEH voor Co’s

De Co-assistent krijgt voorafgaand aan de stage informatie thuisgestuurd. 
Hierin staan de volgende zaken benoemd:

• De Co-assistent leest het stageplan door, stelt een lijst op met persoonlijke leerdoelen

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

• uitleg wat mee te nemen naar 1e werk dag (stethoscoop, reflexhamer)

•  De Co-assistent leest het handboek soldaat door (besloten deel van de site, inwerken nieuwe collega, Handboek    
soldaat)

• De coassistent emailt de roostermaker om alvast het rooster te krijgen

• Literatuursuggesties 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 coassistenten

• Emergency medicine practice (http://www.ebmedicine.net/topics.php (ouwe edities altijd gratis))
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De 1e dag
NB Liefst zijn alle Co-assistenten ingeroosterd die dag zodat alle instructie in 1 keer kan. 

Melden dag 1, 7:45 Koffiekamer SEH, locatie Oosterpark

Afhalen OLVG Pas facility desk (ze zijn al aangemeld door teaching hospital, dus kunnen daar gewoon naar toe)

Kluissleuteltje en Ecare pasje bij Jasper Rebel  (eventueel in postvakje Jasper Rebel)

Witte Jas bij kledingafgifte (met groene kaart van facility desk)

Kluisje vinden

NB de eerste dag is er vanaf 10:30 een introductieprogramma van het ziekenhuis, hiervoor zijn ze uitgenodigd.

8:00 - 8:30 Overdracht

8:30 - 9:00 Rontgenbespreking

9:00 - 17:00 Patienten zien

15:00 - 15:30 Onderwijs en training voor de Late dienst

15:30 - 15:45 Overdracht

Algemeen

• Bespreken leerdoelen

• Bespreken persoonlijke ontwikkelingsplan tot heden -> zijn er problemen, hiaten in de opleiding.

• Plannen datum voor tussentijds- en eindgesprek

• Bespreken rooster

• Onderwijsdagen voor zover in het OLVG zijn verplicht.

OLVG

Stage SEH voor Co-assistent 2



De stagebegeleider bespreekt de volgende items met de Co-assistent

• Verdeling SC / UC

• Welke patiënten kunnen worden gezien

• De SEH arts en zijn domein.

• Met wie worden patiënten overlegd, en in welk stadium van de work-up

• Welke patiënten worden overlegd 

• Allemaal

• Aanvullend onderzoek aanvragen (lab, urine, ECG, echo, CT etc.)

• Werkafspraken met specialisten (Kindergeneeskunde b<1 jaar, Neurologie bij CT brein etc.)

• Werking Ecare (kort, aan de hand van patientencasus in detail)

• Werking Xcare (kort aan de hand van patientencasus in detail)

• DBC

• Algemene opmerking over presenteren patiënt. (plan, beleid, tijdig, oog voor symptoombestreiding, gefocussed op red 
flags en ‘ernstige acute pathologie’. 

• SEH Onderwijs en eventueel oogheelkundedag
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Het tussentijdse gesprek
• Mening Co-assistent, positief, negatief ten aanzien van eigen functioneren

• Mening Opleider, positief , negatief ten aanzien van functioneren Co-assistent

• Maken van plan mbt. versterken positieve zaken, en beperken negatieve zaken

• Indien voorziene slechte beoordeling hier reeds aangeven dat er geen vlekkeloze stage is. In dat geval plannen extra 
tussengesprek

• Knelpunten ondervonden door Co-assistent (begeleiding, faciliteiten, rooster, soort patiënten, werkdruk)

• Maken van plan mbt. deze knelpunten

De eindbeoordeling en nabespreking
• Mening Co-assistent, positief, negatief ten aanzien van eigen functioneren

• Mening Opleider, positief , negatief ten aanzien van functioneren Co-assistent

• invullen beoordelingsformulier 

• Nog opmerkingen tav de stage door Co-assistent nu formulier ingevuld is? -> anders uitnodigen dit via teaching hospital 
alsnog te doen

• Inleveren kluissleutel en Ecare pasje
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