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Niet klinische rol Orthopedische Keuringen

Specificaties en beperkingen

Relatie tot de competentiegebieden

Vereiste kennis, houding en
vaardigheden om de EPA uit te
voeren

Medische keuringen
Hieronder staan ingangen beschreven voor behalen van niveau
verdieping en specialisatie.
De aios wordt geacht in staat te zijn te rapporteren over de
gezondheidstoestand op orthopedisch terrein van betrokkene.
Medisch handelen
x
Kennis en wetenschap
x
Communicatie
x
Organisatie
Samenwerking
Maatschappelijk handelen x
Professionaliteit
x
Medisch Handelen
• Heeft de 3 basis EPA’s en de 3 verplichte EPA’s (heup, knie en
trauma) op verdiepingsniveau afgerond en is daarmee in staat
een goede anamnese op te nemen en een goed orthopedisch
onderzoek uit te voeren.
• Kan de begeleidende correspondentie goed interpreteren
• Kan aanvullende beeldvormende diagnostiek en de uitslagen
daarvan interpreteren.
• Kan de keuzes die gemaakt zijn door behandelaar op een
objectieve manier interpreteren.
• Kent specifieke arbeid gerelateerde letsels.
Communicatie
• Zorgt voor een complete en heldere dossiervoering.
• Bezit de vaardigheden voor het opstellen van een kwalitatief
hoogwaardig rapport.
• Communiceert helder met de aanvrager en met de betrokkene.
Professionaliteit
• Kent grenzen van eigen kunnen.
• Is onafhankelijk en objectief.
• Heeft basale juridische kennis.
• Stuurt zijn/haar rapport bij op basis van (gevraagde) feedback.
Kennis en wetenschap
• Kan op basis van ervaring en met kennis van de huidige
wetenschappelijke inzichten een casus beoordelen.

Verplicht cursorisch onderwijs

Lidmaatschap
Bekwaamverklaring

Maatschappelijk handelen
• Is zich bewust van de consequenties van de conclusie van de
rapportage voor betrokkene en maatschappij.
• Kent de Leidraad bij de 6e editie (AMA Guides)
• Cursus AMA Guide 6
• Basiscursus NVMSR
• Lid Werkgroep Werkgelegenheid en Invaliditeit
Van de aios wordt tenminste verwacht dat hij voor het einde van
zijn opleiding het niveau van de niet klinische rol orthopedische
keuringen heeft afgerond.

2021

Informatiebronnen om de voortgang
te evalueren en verantwoord
summatief bekwaam te kunnen
verklaren

Minimale set basis:
• Certificaten verplicht cursorisch onderwijs
• AMA Guides
• Leidraad bij de 6e editie AMA Guide
• Dossierbeoordelingen
• 10x maken van een rapport van voldoende niveau onder
supervisie.

Expiratie

De orthopedisch chirurg blijft zich actief bezighouden met
keuringen, deelnemen aan cursussen/nascholingen en intervisie en
registreert in GAIA.

