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MO-RDL-2 Uitvoeren van bucky onderzoeken in hoogcomplexe situaties 
 
➢ Versie 
Concept, © maart 2022 
 
➢ Specificaties en beperkingen 
De activiteit omvat: 
● Voorbereiden van het onderzoek 
● (Eventuele) ontvangst van de zorgvrager en begeleiders 
● Geven van instructie aan de zorgvrager en eventuele begeleiders 
● Uitvoeren van het onderzoek, zo nodig improviseren 
● Administratieve afhandeling 
● Overdracht van gegevens 
● Beheren van de onderzoekslocatie (zoals bijhouden van voorraad) 

 
Het bucky onderzoek vindt plaats op: 
● Bucky kamer 
● Spoedeisende hulp 
● Zaal/IC 

 
Het bucky onderzoek wordt uitgevoerd in hoogcomplexe situaties, dat wil zeggen:  
● Bij alle patiëntengroepen: kinderen, volwassenen, al dan niet mobiel of aanspreekbaar 
● Het betreft alle aandoeningen waarvoor bucky onderzoek aangevraagd wordt en onderzoeken waarbij 

verantwoord wordt afgeweken van de protocollen om het diagnostisch doel te bereiken 
 
Voorwaardelijkheden 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-RDL-1 is toevertrouwd. 
 
➢ CanMEDS 

☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 
▢ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 
▢ Professionaliteit 

 
➢ Kennis 
● Anatomie, fysiologie en pathologie van de mens 
● Bouw en werking van het (mobiele) röntgentoestel  
● Stralingshygiëne bij bucky onderzoek, zowel in de kamer als op afdelingen 
● Wetgeving en regelgeving omtrent onderzoek bij kinderen  
● ABCDE (trauma) 
● Ontwikkeling van het kind, fysiek en mentaal 

 
➢ Vaardigheden en gedrag 
● Interpreteren van de aanvraag 
● Bediening (mobiele) bucky apparaat 
● Positionering van de zorgvrager en zonodig improviseren 
● Administratieve vaardigheden 
● Methodisch handelen 
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● Alle protocollen toepassen en beargumenteerd afwijken ervan 
● Beeldherkenning bij röntgenonderzoek 
● Onderbouwd aanpassingen doen (zoals technische instelling en positionering) 
● Overdracht techniek (bijvoorbeeld SBAR) 
● Empathie en respect tonen 
● Communicatie aanpassen aan de situatie 
● Werktempo aanpassen aan de situatie 
● Multidisciplinair samenwerken 
● Anticiperen op mogelijke verandering tijdens onderzoek 
● Stralinghygiënisch werken (zoals volgens het rechtvaardigings- en  ALARA-principe) 

 
 
➢ Toetsinstrumenten 
Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden verschillende toetsinstrumenten 
gebruikt conform landelijke richtlijnen en zoals uitgewerkt in regionale en/of lokale afspraken.   
Suggesties: 
Theorietoetsen, uitgevoerd door de onderwijsinstelling 
Observaties door werkbegeleiders 
Assessment / Proeve van bekwaamheid 
Zelfevaluatie/Reflectieverslag 
Casusanalyse 
 
De praktijkopleider geeft een bekwaamheidsverklaring af op basis van bovenstaande verzamelde informatie, 
waarin op moment van afronden van de EPA alle onderdelen minimaal als voldoende zijn beoordeeld. 
 
➢ Fase en niveau  
De verwachting is dat de student aan het eind van het 2e leerjaar de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd 
kan worden. 
 
 


