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Fellowship SEG
Door het Fellowship Netwerk

Inleiding 

Het Fellowship Netwerk biedt een 2-jarig begeleidingstraject (het fellowship Spoedeisende 
Geneeskunde) aan waarin de SEH-arts KNMG doorgroeit naar SEH specialist. Er wordt een chef-de-
clinique contract afgesloten met een van de ziekenhuizen waarin de SEH-arts klinisch werk 
verricht op deze SEH als SEH arts KNMG en tevens een begeleidingstraject ingaat waarbij 
persoonlijke groei naar specialisten niveau gewaarborgd wordt. 

Doel 
Het niveau van SEG in Nederland naar een specialistisch niveau brengen door zoveel mogelijk 
SEH artsen KNMG te laten groeien naar het niveau van het 5-jarige curriculum zoals door de NVSHA 
in 2018 aangenomen. Door dit in een fellowship constructie aan te bieden, worden niveau en 
kwaliteit gewaarborgd en worden rolmodellen door het land beschikbaar. Zo wordt de lat van het 
nieuwe curriculum het nieuwe “normaal”. 

Uiteindelijk zal het fellowship SEG niet meer nodig zijn, omdat de opleiding tot dit niveau gaat 
opleiden en dan zal het Fellowship Netwerk mogelijk fellowships met een differentiatie gaan 
aanbieden.  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Eindtermen 

De eindtermen van dit 2-jarige fellowship zijn onder te verdelen in een algemeen en een optioneel 
persoonlijk deel.

Algemeen: 
1. eindtermen nieuwe 5-jarige curriculum. Het verschil met het 3-jarig curriculum zit vooral in:

• Basis kennis wordt in dit curriculum getest door middel van het part A EBEEM
• Critical care wordt uitgevoerd op een hoger niveau
• Echo is integraal onderdeel van dit nieuwe curriculum
• Het logistieke leiden van de afdeling SEH wordt als aparte vaardigheid benoemd, waar dit 

in het huidige curriculum meer impliciet plaatsvind. 

2. Specialistisch niveau:
De kern van Spoedeisende Geneeskunde is het balanceren en integreren van de verschillende, 
vaak conflicterende aspecten van de diagnostiek en behandeling van de deels ongedifferentieerde 
patient, terwijl de doorstroom en veiligheid op de afdeling gewaarborgd is. 

Van SEH-arts KNMG naar SEH-specialist. Dit uit zich in: 
• een grondige basiskennis van de SEG, inclusief kennis van protocollen, de geschiedenis en 

evidence waarop ze gebaseerd zijn, zodat er ruimte ontstaat voor het individualiseren van 
beslissingen indien nodig voor bepaalde patiënten en omstandigheden.

• up to date vakkennis en kunde, inclusief controversies en recente ontwikkelingen.
• verantwoordelijkheid nemen voor medische beslissingen binnen het vakgebied SEG, met de 

flexibiliteit om de medische beslissing aan te passen aan de individuele patient en de 
omstandigheden.

• communicatie en samenwerking op specialisten niveau, door een robuust vertrouwen in eigen 
kennis en kunde en een inzicht in gebieden van controversie en limited evidence.

Verantwoordelijkheid nemen (en laten zien) voor afdeling:
• Verantwoordelijkheid voelen en nemen voor klinisch traject van alle patiënten op de afdeling
• Verantwoordelijkheid voelen en nemen voor personeel op de afdeling, waaronder bejegening, 

veiligheid, cultuur, klimaat. Hierbij hoort onder andere incidenten nabespreken, aanspreken 
waar nodig.

Persoonlijk:

Afhankelijk van de fellow is er mogelijk in het 2de jaar ruimte voor een persoonlijk ontwikkelings 
project op een individueel gekozen vlak. Het Fellowship Netwerk heeft op veel gebieden specifieke 
expertise in huis en een persoonlijk plan kan worden ontwikkelt.
Of er voor de fellow ruimte is voor een dergelijk traject zal na ongeveer een jaar ingeschat kunnen 
worden.  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Traject 

Het traject zal er in grove lijnen als volgt uit zien:
1. Reflectie verslag volgens format. Waar ben je nu, waar wil je naar toe, wat mist er. Hierin wordt 

medisch inhoudelijk gedacht en specialisten gedrag beschreven. Dit wordt geschreven voor de 
eerste dienst.

2. Inwerk periode: klinische diensten met focus op bekend worden met nieuwe werkplek, 
ziekenhuis, team etc. Thuis gaan voelen in nieuwe ziekenhuis. Duur: 6 weken 

3. Observatie periode met in ieder geval 3-4 coaching diensten, en bijbehorende gesprekken. 
Hierin worden lacunes mbt de eindtermen benoemd (ook degene die voor de fellow nog niet 
zichtbaar zijn) en leerdoelen geformuleerd.

4. Plan van aanpak en IOP wordt geformuleerd (vaststelling op 3 maanden na begin)
- bevat medisch inhoudelijke leerdoelen met routes naar einddoel toe (cursus, Masterclass, 
Critical Care plan)
- intervisie vraagstukken
- coachingsdiensten met specifieke aandachtspunten
- lijst met CbDs

5. Voortgang bewaken. Gesprekken met begeleider vinden plaats op regelmatige momenten. Zie 
schema

Begeleiding 
De fellow word begeleid door 1 vaste begeleider uit het ziekenhuis waar het contract loopt. Deze 
zal samen met de fellow de details van het traject invullen, voortgang en eind doel monitoren en 
mogelijkheden tot het behalen van de einddoelen creëren.

Minimaal aanvangsniveau Fellow 
Kandidaten voor het fellowship moeten tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:
- SEH arts KNMG zijn  met tevens geldige BIG registratie
- ten minste 6 maanden klinische ervaring hebben als SEH arts KNMG

Tools van het Fellowship 

Op het moment van schrijven gebruikt het Fellowship Netwerk de volgende tools: 

Coaching

Coaching zal gebeuren door verschillende SEH artsen, gedreven door de persoonlijke leerdoelen 
van de fellow:
- Klaartje Caminada, SEH arts KNMG. Aandachtsgebieden: educatie, simulatie, prehospitaal, echo, 

physician wellness.
- Pieter van Driel, SEH arts KNMG.  Aandachtsgebieden: educatie/opleiding, echo, traumatologie, 

patientenveiligheid, management en logistiek.
- Femke Geijsel, SEH arts KNMG, FACEM, FRCEM. Aandachtsgebieden: educatie, simulatie, acute 

kindergeneeskunde, critical care, echo
- Sander Manders (vanaf eind 2019), SEH arts KNMG, FACEM, FRCEM. 

Aandachtsgebieden: prehospitale zorg, opleiden, kwaliteit
- Jasper Rebel, SEH-arts KNMG. Aandachtsgebieden: educatie, sepsis, echo
- Sean Scott (vanaf mid 2019), FACEM, FICM, FRCEM. Aandachtsgebieden: critical 

care, echo, simulatie, basic sciences
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- Mariska Zwartsenburg, SEH-arts KNMG. Aandachtsgebieden: opleiden, simulatie, acute  

kindergeneeskunde, epidemiologie, design, reanimatie, critical care

De coaching heeft in de observatie periode een frequentie van 1 dienst per week gedurende 3 tot 4 
weken. In de periode erna is de frequentie 1 dienst per 2 weken. Coaching diensten bevatten altijd 
een begin en eind gesprek en (klein) verslag, geschreven door de fellow, gedeeld met de coach en 
opgeslagen in Dropbox ® folder . http://www.cmua.nl/Cmua/Fellows_SEH_files/
Coachingsdienst%20.pdf. Coaching is afhankelijk van de leerdoelen van de fellow, maar met 
uitstek geschikt voor het ontwikkelen van medisch leiderschap en verantwoordelijkheid; gedrag 
passend bij een medisch specialist. Coachingsdiensten lenen zich ook uitstekend voor 
ontwikkelen/aanpassen van gedrag rondom supervisie, opleiding en leiderschap over de afdeling. 
Medisch inhoudelijk vind een groei plaats door het opvullen van lacunes, het ontwikkelen van een 
breder begrip en het benoemen van specifieke keuzes en dilemma’s. Vaardigheden worden 
verdiept en een breder arsenaal ontwikkelt.

Coaching kan ook plaatsvinden met focus specifiek op de niet-medische competenties en hiervoor 
kan ook eventueel gebruik worden gemaakt van een externe coach. Financiering vind dan plaats 
vanuit het opleiding budget van de fellow. 

Binnen de verschillende vakgroepen zijn er vakgroep leden met expertise gebieden die ook 
gefocust  ingezet kunnen worden. 

Mogelijkheden voor aanvullen kennis en vaardigheden door middel van cursussen

Binnen de ziekenhuizen:
- echo accreditatie NVSHA
- PSA (kinderen en volwassenen, inclusief lachgas) 
- Teach the teacher cursus
- mini APLS

Per jaar krijgt de fellow een studie budget volgens CAO van de werkgever. 
Deze kan gebruikt worden om buitenshuis kennis en vaardigheden aan te vullen. Gedacht kan 
bijvoorbeeld worden aan:
- Echo cursus met focus op critical care, bv NVIC consolidatie cursus, DEUS of een vergelijkbare 

critical care US cursus
- ATACC, ETC of een vergelijkbare trauma cursus, met een niveau boven de ATLS
Andere opties zijn uiteraard mogelijk. 

In een 2 jarig traject wordt de fellow geacht in ieder geval 1 EM Masterclass of een vergelijkbare 
cursus te volgen. 

Voor cursussen en andere activiteiten worden studiedagen, in overleg met de begeleider, 
toegekend, conform het contract met betreffende ziekenhuis.

Specifieke exposure

Specifieke exposure kan geboden worden afhankelijk van de vragen in het IOP. Specifieke 
exposure in het Netwerk bestaat uit:
- kinder SEH (OLVG)
- toxicologie kennis centrum (OLVG)
- trauma (Isala, ETZ)

Fellowdagen

Per jaar worden er 3 Fellowdagen georganiseerd waarin in ieder geval gewerkt wordt 
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aan de EPA Kritiek zieke patient en er plaats is voor intervisie. 

Eisen aan de begeleider van de fellow en eisen aan de coach 
Coach kan:
-  luisteren, reflecteren, observeren, structuur bieden, veilig, prikkelen, uitdagen, teruggeven, 

opties bieden……………..
- dit deel moet nog uitgewerkt; advies van onderwijskundige vragen

Begeleider:
- alle bovenstaande plus
- ervaring met opleiden en begeleiden van AIOS SEG
- minstens 5 jaar klinische ervaring als SEH arts KNMG

- jaarlijks intervisie met andere begeleiders fellowship
- aantoonbaar evident rolmodel voor SEG op specialisten niveau

Toetsen 

Uiteindelijke toets momenten hangen mede af van open EPAs bij reflectie verslag. In het IOP wordt 
vastgelegd welke toets onderdelen worden opgenomen.

Minimale eisen:
- portfolio (voorlopig in Dropbox ® ) met tenminste 30 verslagen van coachingsdiensten en 16 

CbDs
- behalen van EBEEM part A overeenkomstig curriculum (of vergelijkbare andere kennistoets- 

vergelijkbaarheid ter beoordeling van Netwerk)
- 2 x 360 graden feedback
- 1 x SETQ
- 5 Fellowdagen voorbereid en gevolgd hebben
- 1 Masterclass of vergelijkbare cursus
- begeleider van fellow heeft toegang tot portfolio

De uiteindelijke beoordeling van de fellow ligt bij de opleidersgroep van het Fellowship Netwerk. 
Deze groep bestaat uit ten minste 1 begeleider van het fellowship traject per ziekenhuis. 

Ter discussie met bestuur en leden van fellowship netwerk: Kun je ook een fellowship niet halen? 
Alleen als je niet voldoet aan minimale eisen? Of is er ook nog zoiets als het OOG, maar dan 
vanuit fellwoship netwerk? Wanneer verdien je het stempel “Fellowship behaald”?

Financiele consequenties 

Het fellowship is financieel haalbaar binnen een “normaal” chef de clinique contract omdat de tijd 
die normaal voor kantoordagen en portefeuilles wordt gebruikt in het fellowship gebruikt gaat 
worden voor coaching diensten en begeleiding. Tijd voor cursussen en studie vallen binnen de 
normale CAO. Er bestaan detailverschillen met betrekking tot het contract, studiedagen 
en niet-klinische tijd tussen de ziekenhuizen.  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Tijdslijn 

Tijdstip Wat Doel

voor eerste dienst Reflectie verslag bespreken met 
begeleider

Eerste 6 weken Inwerken Wennen aan nieuwe werkplek

Week 6-9 Observatie periode met 1 coachingsdienst 
per week

lacunes benoemen
eindtermen formuleren

Na 3 maanden Plan van aanpak en IOP vaststellen
Hierin wordt beschreven welke middelen 
er wanneer ingezet gaan worden en welke 
toetsen er plaats vinden

Concreet IOP vaststellen

Na 6 maanden Evaluatie gesprek Checken of alles loopt zoals 
gepland; bijsturen indien nodig; 
aanpassen IOP en plan indien 
nodig

Na 12 maanden Evaluatie gesprek
360 graden feedback

Checken of alles loopt zoals 
gepland; bijsturen indien nodig; 
aanpassen IOP en plan indien 
nodig  
Geschiktheidsbeoordeling

Na 18 maanden Evaluatie gesprek Checken of alles loopt zoals 
gepland; bijsturen indien nodig; 
aanpassen IOP en plan indien 
nodig

Na 24 maanden Eind gesprek
360 graden feedback

Vaststellen behaalde doelen  
Eindbeoordeling  
Formuleren leerplan na fellowship
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