
Handreiking Starten EPA hoog-complexe zorg


Wat? 
De AIOS gaat, bij het werken aan de bekwaamverklaring hoog-complexe zorg, zich 
richten op de zorg voor de hoog-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 
spoedeisende hulp zolang een patient niet kritiek ziek is. 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 gedurende een langere periode (geschat op >2 jaar) op de SEH onder 
supervisie van de SEH arts of tijdens specifieke stages en aandachtsperiodes onder 
supervisie van een longarts, cardioloog, kinderarts, chirurg, internist of neuroloog en richt 
zich vooral op het opvangen van patiënten met hoog-complexe pathologie. Hieronder 
vallen specifiek niet de patiënten met een laag-complexe hulpvraag (wonden, fracturen, 
huisartsgeneeskunde vragen) of patiënten in een kritiek zieke toestand. Deze laatsten 
echter zijn niet altijd meteen duidelijk herkenbaar, bovendien vereist de beperkte 
opleidingstijd dat de AIOS altijd leerpunten meepakt bij de behandeling van deze laatste 
categorie. 


Studeren 
De AIOS gebruikt deze periode om te studeren over juist deze onderwerpen.


Toetsing en beoordeling 
De AIOS heeft de volgende bekwaam verklaringen

	 - laag-complexe zorg

	 - Hoog-complexe zorg, initiële fase (deel I)


De AIOS doet in deze periode de volgende stages

- interne geneeskunde

- cardiologie

- aandachtsperiode neurologie

- aandachtsperiode dyspnoe

- aandachtsperiode kindergeneeskunde


De AIOS doet de volgende kennistoetsen

- Geen (op termijn van alles)


De AIOS doet de volgende OSAT’s

- inbrengen thoraxdrain

- ECV

- ECG beoordelen

- NIV

- Spoedechografie cor /  longen

- Inbrengen CAD

- Spoedechografie FAST

- Ascitespunctie

- Beoordelen CT brein

- Lumbaalpunctie


De AIOS Doet de volgende KPB’s

- 3 KPB’s over onderwerpen uit de catagorie “gedrag” van de EPA hoog complex


De AIOS Doet de volgende VIVA’s

- Exacerbatie COPD




- Koliekpijn

- Syncope

- Acuut onstane hoofdpijn

- Koorts en hoofdpijn

- Afhangende mondhoek

- Hypoglycemie


Eindbeoordeling 
De AIOS vraagt een OOG beoordeling aan.

Het eindoordeel wordt bepaald door de opleidingsgroep na voordracht van de opleider


