Opleiding Interne Geneeskunde UMCUtrecht

Checklist Competenties Stagebeoordeling klinische1 stages
Conform het Raamplan Interne Geneeskunde t.a.v. regelmatig voorkomende ziektebeelden blijk geven
het volgende, de duur van de opleiding in acht genomen:


1. Medisch handelen

2. Gespreksvoering











3. Diagnostisch proces








4. Opzoeken informatie






5. Samenwerken




6. Organiseren

7. Schriftelijk
verslagleggen

8. Medisch Technische
Vaardigheden
(Verrichtingen)

Adequate arts-patiënt relaties aangaan en onderhouden
Beschikken over voldoende parate kennis t.a.v.:
(a) de algemene interne geneeskunde
(b) het specifieke domein van de stage (indien van toepassing)
Zelf deskundig therapie voorstellen doen
Rekening houden met het patiëntperspectief
Zorgtraject kunnen overzien en de zorg zorgvuldig en tijdig afsluiten c.q.
overdragen (ketenzorg)
Hypothese gestuurde anamnese
Regie van het gesprek hebben
Goed kunnen luisteren
Uitleg en voorlichting kunnen geven over aanvullend onderzoek, diagnose,
prognose, therapie, complicaties en (secundaire) preventie
Slecht nieuws gesprek en bespreken beleid bij calamiteiten
Richtinggevende diagnostische “clues” uit de verwijsbrief, voorgeschiedenis,
anamnese, lichamelijk onderzoek en overige gegevens kunnen halen
Adequate probleemstelling(en) kunnen formuleren
Differentiaal diagnostisch denken en dit expliciteren
Zelf voorstellen doen voor gericht en doelmatig aanvullend onderzoek,
rekening houdend met de wensen van de patiënt
Resultaten van aanvullend onderzoek kunnen interpreteren
Adequaat reageren op toevalsbevindingen
Onderkennen welke aanvullende informatie nog ontbreekt en deze efficiënt
en gericht verzamelen
Een gerichte vraagstelling kunnen formuleren voor het opzoeken van
informatie in de literatuur en deze vervolgens kunnen opzoeken
Literatuurgegevens kunnen extrapoleren naar de specifieke situatie van een
bepaalde patiënt
Adequaat en gericht consult vragen
Kunnen overleggen met collega’s, in het bijzonder met de verwijzer en met
collega’s van de diagnostische vakken
Kunnen samenwerken met paramedici, in het bijzonder met
verpleegkundigen en met het ondersteunend personeel
Doelmatig en patiëntgericht samenwerken met collega’s die de zorg voor de
patiënt hebben op de polikliniek en met de huisarts (ketenzorg)





Adequaat time management t.a.v. de werkzaamheden op de afdeling
Prioriteiten kunnen stellen t.a.v. de eigen werkzaamheden
Tijdige en adequate regelingen treffen bij planbare afwezigheid



Adequate statusvoering met inachtneming van wettelijke en andere
voorschriften, in het bijzonder de WGBO
Zijn de brieven aan de verwijzer beknopt maar volledig (SAIL2)?
Adequate registratie van DBC’s.





De vaardigheden die conform de stagebeschrijving in de betreffende stage
geleerd / geoefend kunnen worden aan het eind van de stage zelfstandig
kunnen verrichten (volgens de afspraken bij aanvang van de stage).
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Voor de stage Poliklinische is een aparte checklist, voor de stage Consultatief werken zal deze nog volgen.
SAIL = Sheffield Assessment Intrument of Letters, een instrument voor gestructureerde beoordeling en feedback
t.a.v. brieven. Momenteel in bewerking voor gebruik binnen de DIGD.
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