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STAGEBESCHRIJVING ACUTE 
GENEESKUNDE 

Keuzestage 4 maanden 

1 Dit is de afdeling, dit zijn de patiënten 
De acute geneeskunde houdt zich bezig met de opvang van patiënten op de spoedeisende hulp 

en de spoedpoli. Als aios word je voornamelijk op de spoedeisende hulp ingezet. Daar worden 

door de interne geneeskunde 3.200 patiënten per jaar gezien. Je ziet als aios alle patiënten die 

zijn verwezen voor alle interne deelspecialismen, maar ook voor de maag-, darm- en 

leverziekten en de reumatologie.  

1.1 Patiënten en casuïstiek 

Het patiëntenaanbod op de spoedeisende hulp omvat de interne geneeskunde in de volle 

breedte en daarnaast de maag-, darm- en leverziekten en reumatologie. De casuïstiek die je 

tegenkomt is daardoor erg divers en wordt ook steeds complexer.  

Er is intensieve begeleiding van een internist van het acute kernteam en/of een fellow van de 

acute geneeskunde. Wel wordt een zelfstandige houding verwacht, waarbij je onder andere het 

voortouw neemt bij de opvang van acuut bedreigde patiënten op de spoedeisende hulp en zelf 

met een voorstel voor een behandelplan komt.  

1.2 Relatie met andere disciplines 

De acute geneeskunde heeft op de spoedeisende hulp een centrale, coördinerende rol. Er is 

uiteraard nauw overleg met de verschillende deelspecialismen binnen de interne geneeskunde, 

de maag-, darm- en leverziekten en de reumatologie. Daarnaast werk je bij de opvang van acuut 

bedreigde patiënten nauw samen met de anesthesist en intensivist. 

2 Dit kun je leren 
 Adequaat initieel onderzoek aan de hand van de ABCDE-methodiek. 

 Tijdige herkenning en behandeling van vitaal bedreigde patiënten het plaatsen van 

arterielijnen. 

 Prioriteren van problemen in een veeleisende werkomgeving. 
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 Intensieve samenwerking met een verpleegkundig team en vele collega’s. 

 Point of care echografie. 

2.1 Ontwikkeling van je competenties 

De voornaamste medische competenties die in de stage aan bod komen staan hieronder 

beschreven.  

 De opvang van een acute patiënt op een gestructureerde manier bestaande uit een 

primary assessment volgens de ABCDE-methodiek, een secondary assessment, initiële 

zorg en een voorstel voor definitieve behandeling.  

 De diagnostiek en behandeling van veel voorkomende acute ziektebeelden, waaronder 

sepsis, pneumonie, shock, anafylactische reacties, intoxicaties en diabetische 

ontregelingen.  

 De zorg voor een patiënt met bedreigde vitale parameters.  

 

Daarnaast heb je leerdoelen voor de competenties uit je individueel opleidingsplan. In 

afstemming met de opleider bepaal je aan welke competenties je in deze stage specifiek 

aandacht zult besteden. Voor een overzicht van de competenties en in welke kenmerkende 

beroepsactiviteiten deze aan bod komen zie het regionaal opleidingsplan van de interne 

geneeskunde. In deze stage komen onderstaande competenties expliciet aan bod. Na afronding 

van de stage beheers je de volgende overige competenties:  

 Je kunt de ernst van de ziekte beoordelen. 

 Je kunt een patiënt volledig en correct overdragen. 

 Je kunt leiding geven aan een team van verpleegkundigen. 

 Je vraagt zelfstandig onderzoek aan voor laboratoriumdiagnostiek en beeldvormende 

diagnostiek. 

 Je verzorgt de correspondentie aan de huisarts en de kliniek. 

 Je kunt de familie en de patiënt begeleiden bij acute opvang.  

 Je kunt omgaan met stress, kunt prioriteiten stellen en deelt het werk efficiënt in tijdens 

de pieken in de werkbelasting. 

 Je kunt in de setting van de SEH adequaat multidisciplinair werken in de betekenis van 

het herkennen en respecteren van verschillende hiërarchische en functionele rollen. 
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3 Jouw rol op de afdeling 
Op de spoedeisende hulp doe je de initiële opvang en beoordeling van alle verwezen patiënten 

voor de interne geneeskunde, de verschillende interne deelspecialismen, de maag-, darm- en 

leverziekten en reumatologie. Je bent verantwoordelijk voor de administratieve en financiële 

afhandeling. Van alle patiënten op de spoedeisende hulp maak je een brief voor de huisarts. Je 

draagt patiënten die worden opgenomen over aan je collega op de afdeling. 

4 Zo ziet je week er uit  

4.1 Diensten  

Er zijn geen specifieke diensten in de stage acute geneeskunde.  

4.2 Weekrooster  

Je wordt elke ochtend verwacht bij de overdracht van 8.00 tot 8.45 uur. Daarna werk je op de 

spoedeisende hulp. 

4.3 Formele onderwijsmomenten  

 Minimaal 4 KPB’s gedurende de stage. 

 Elke donderdag van 12.00 tot 13.00 uur is het “Golden Hour”, het wekelijkse onderwijs 

van de acute geneeskunde, waar je aanwezigheid verwacht wordt. Je zult ook zelf 

gevraagd worden om hier een voordracht te houden.  

 Elke donderdag is van 8.45 tot 9.15 uur echografie-onderwijs op de spoedeisende hulp, 

mits de patiëntenzorg dat toelaat. 

 

 


