
26 Feb 2019

Fellowdagen overzicht

3x per jaar, 10.30 -19.00 

Cyclus van 2 jaar

Focus op EPA kritiek zieke patient en rode draden

Gekozen voor tijd voor ieder onderdeel zodat we goed de diepte en tot in de detail 
kunnen. Werken aan hoofdlijnen kan heel goed tijdens coaching en CBD.

Inhoud (in willekeurige volgorde) 

intervisie (1.5 uur) - met aandacht voor rode draden en EPA leiding geven op de 
werkvloer

Fellows brengen allemaal een situatie in waarover ze advies willen

Liefst begeleid door Leerhuis oid ical://occurrence/A0A56183-B8E6-4274-
ADE0-84A14790DC3F?method=show&options=more

dag 1: supervisie op de werkvloer

dag 2: prioriteren en besluiten nemen

dag 3: leiderschap

dag 4: opleiden op de werkvloer

dag 5: anticiperen

dag 6: doelmatigheid

Case based discussies (1.5 uur)

Doel: case based discussie doen met andere supervisor dan normaal. 

Per 2 fellows 1 begeleider nodig

- 2 fellows met 1 begeleider, ieder doet en observeert 1 CBD

- fellows brengen casus incluis documentatie, verslaglegging, resultaten mee uit eigen 
ziekenhuis



26 Feb 2019
Kritiek zieke patient (2.5 uur)

- voorbereiden literatuur

- onderwijs/casus/voorbereiding/klinisch redeneren gezamenlijk 

- pause-discuss vorm SIM om specifieke medisch inhoudelijke details door te lopen 
(CRM kan in coachingsdiensten voldoende)

Onderwerpen: (dit zijn er nu nog teveel voor 6 dagen, we gaan na dag 1 zien hoe dit 
werkt en wat er nodig is)

dag 1: basis RSI

dag 2: de septische patient

dag 3: de patient met intracraniele problematiek

dag 4: het 2 jarige kind met shock

dag 5: de verwachte moeilijke luchtweg

dag 6: respiratoir falen, NIV tot RSI

dag 7: de geagiteerde patient

dag 8: onstabiele patient met ritme problematiek 

Vaardigheden (1.5 uur): ICPDOC (maken in voorbereiding) bespreken plus praktisch 
oefenen:

dag 1: cricothyroidotomy

dag 2: centrale lijn en intra-osseous 

dag 3: finger thoracotomy en traumatische drain

dag 4: ED thoracotomy

dag 5: lateral canthotomy en pericardiocentese

dag 6: hysterotomy

dag 7: PSA, puntjes op de i en streepjes door de t

Voor andere onderwerpen zijn goede cursussen; DARA van DEUS voor locoregionale 
anesthesie, ACT van AMC voor trauma procedures.


