
Eindtermen Beschrijving niveau 

1

niveau 

2

niveau 

3

niveau 

4

Kennis Kennis van (patho)fysiologie, anatomie 

van de ademweg, ademhaling en 

tractus circulatorius
Kennis van verschillende vormen van 

zuurstoftherapie en de 

beademingsstrategieen

Kennis van de indicaties, contraindicaties, 

complicaties, farmacologie en resources

met betrekking tot RSI

Kennis van infusietherapieën en 

vaso-actieve medicatie

Kennis van meest voorkomende kritieke 

presentaties de passende behandelingen en de 

compliciates van die behandeling (zie sub-EPA’s)

Kennis van beslisregels, richtlijnen, 

protocollen ten aanzien van diagnostiek

en behandeling

Kennis van intraveneuze vochttoendiening, kent 

de indicaties en contra-indicaties van de diverse 

varianten en kent controverses in het gebruik 

van de diverse varianten en kent controverses in 

het gebruik

Kennis van algemene ondersteunende 

therapieën (zoals electrolieten, pijnstilling,

DVT profylaxe, PPI etcetera)

Voortgang AIOS NAAM 
Stagekaart ICU stage 
 
Geaccordeerd door :    

Datum:      

NB. Deze  lijst met kennis, vaardigheden en gedrag is gebaseerd op-, maar niet gelijk aan de EPA 
kritiek zieke patient.  Diverse  onderdelen zijn weggelaten aangezien die niet tijdens een ICU 
stage aan bod hoeven te komen.  De AIOS moet aan het einde van de opleiding tot SEH arts 
overal niveau 4 bereikt hebben,  dit is veelal niet al haalbaar tijdens een ICU stage in het 2e 
opleidingsjaar. Doel is duidelijk te krijgen op welk niveau de AIOS start aan de stage, en op welk 
niveau de AIOS zit aan het einde van de stage 
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Kennis van morbiditeit en mortaliteit inschatting

Kennis van de organisatie en werkafspraken 

binnen de eigen instelling

Kennis van het (tijds)verloop van ziektebeelden 

(zie sub-EPA’s), inclusief verwachte  effect van 

ingestelde therapie

Kennis van wetgeving aangaande verklaring 

natuurlijk/

niet natuurlijk overlijden

Heeft kennis van de indicaties met betrekking tot 

donatie en kan

dit in gesprekken met de directe omgeving van 

de patiënt bespreken

Heeft kennis van primaire en secundaire 

hersenschade

Vaardigheden Non - invasieve beademing

RSI (Rapid Sequence Inductie)

RSI met neuroprotectie

(Echogeleide centrale) intraveneuze/

intraossale toegang

PSA bij kritiek zieke patiënt

Uitvoeren van een briefing en 

debriefing van een team

Medisch overdragen van een kritiek 

zieke patient(zowel in acute situatie als 

juist in gecontrolleerde multidiscplinaire 

setting)

Echogeleide pericardiocentese

Ontlasten spanningspneumothorax en inbrengen 

thoraxdrain

Extern pacen

Gebruik vaso actieve medicatie

inbrengen maagsonde

Instellen beademingsapparatuur

Gedrag Heeft een besluitvaardige en directieve 

houding

Kan een inschatting maken van de ernst van 

pathologie en situatie en beoordeelt

(on)veiligheid
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Anticipeert op eigen grenzen en zet de 

juiste resources in

Kan doelmatig communiceren met en aansturen 

van SEH personeel en prehospitaal

personeel

Zoekt pro- actief naar levensbedreigende 

aandoeningen en voert zo nodig

levensreddende interventies uit. Herbeoordeelt 

patiënt en situatie regelmatig

Maakt een beargumenteerde keuze van 

toegepaste strategie met betrekking tot

infusietherapieën en vaso-actieve medicatie

Maakt een beargumenteerde keuze van de juiste 

vorm van zuurstof- of

beademings-strategie

Anticipeert op complicaties van de 

interventies

Kan effectief functioneren in een team 

en kan leiding geven aan een team
Heeft alerte houding en blijft flexibel in 

werkdiagnose

(voorkomen tunnelvisie)

Betrekt het team bij het behandelplan

Besluit tijdig, veilig en effectief tot consultatie, 

observatie of opname

(inclusief interventie, overplaatsing) of ontslag

Draagt zorgvuldig, volledig en veilig medische 

informatie over aan andere

zorgverleners.

Geeft duidelijke instructies en informatie, 

verbaal en geschreven,

aan een patiënt en zijn omgeving

Houdt rekening met prognostische factoren 

(morbiditeit en mortaliteit) en wens

van de patiënt en diens omgeving wat betreft 

eventuele behandelbeperkingen
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5 Superviseert beginnende AIOS bij een bepaalde activiteit

Voert een bepaalde activiteit uit zonder directe beschikbare supervisie,  

maar met post-hoc verslag of supervisie op afstand *ongesuperviseerd)

Overige voor deze stage relevante ervaring

Aantal diepe lijnen tot op heden gedaan

Directe supervisie: supervisor is in de zelfde ruimte aanwezig

Voert een bepaalde activiteit met indirecte supervisie uit  

(supervisie is indien nodig gemakkelijk beschikbaar)

Geen toestemming tot handelen: aanwezig zijn en observeren

Facultatieve curssussen gedaan

ALS, E learning Venticare, 

anesthesiologie stage

Leeswijzer

Overige ervaring

Voor deze stage verplichte cursus gedaan?

Aantal intubaties tot op heden gedaan
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