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MO-GVM-8  Behandeling van een zorgvrager met een letsel van het steun- en 
bewegingsapparaat door middel van een verkort trauma traject (SPECIFIEK) 
 
➢ Versie 
definitief, © juli 2022 
 
➢ Specificaties en beperkingen 
Dit is een specifieke EPA. 
Het betreft de behandeling van een zorgvrager met letsel(s) aan het steun- en bewegingsapparaat, die zich op 
de Spoedeisende Hulp of op de gipskamer melden door middel van een verkort trauma traject,  bijvoorbeeld  
Fast Track Traumatologie of Virtual Fracture Care. 
 
De mate van zelfstandigheid en complexiteit van zorg die de gipsverbandmeester uitvoert, worden per 
ziekenhuis bepaald. 
 
De activiteit omvat: 
● Systematisch verzamelen van gegevens (overdracht, anamnese, radiodiagnostiek, triage) 
● Verrichten diagnostisch onderzoek 
● Analyseren en interpreteren van gegevens middels klinisch redeneren 
● Vaststellen van de behandeling en differentiaaldiagnose 
● Coördineren van medische zorg en behandelproces 
● Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines 
● Uitvoeren van de behandeling 
● Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten 
● Evalueren en rapporteren 
● Zorgdragen voor kwaliteitsverbetering en optimalisatie van de behandeling 
● Transmuraal en intramuraal samenwerken met 1e, 2e en 3e lijns zorg 

 
Voorwaardelijkheid: 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer alle kern-EPA’s (1 t/m 6) zijn toevertrouwd. 
 
Tot deze activiteit behoort niet: 
● Multitrauma 
● Positieve uitslag kindermishandeling en veilig thuis 

 
➢ CanMEDS 

▢ Vakinhoudelijk handelen 
▢ Communicatie 
☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 
▢ Professionaliteit 

 
➢ Kennis 

● Verschillende routingsmogelijkheden van de zorgvrager, SEH, röntgen en behandelkamer  
● Richtlijnen, behandelprotocollen en standaarden zoals deze in de praktijk worden gebruikt in de 

behandeling van traumatische aandoeningen 
● Methodieken om op systematische wijze de gegevens te verzamelen, te interpreteren en te verwerken 

(o.a. triage, AMPLE, diagnostische hetero-anamnese in deze context) 
● Uitvoeren van lichamelijk onderzoek (zoals secundary survey) 
● Anesthesie kennis m.b.t. haematoom block (bijv. bij distale radiusfractuur) 
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● Herkennen en interpreteren van radiologisch onderzoek 
● Kennis over meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, bijv. soorten onderzoek, inclusiecriteria  

 
➢ Vaardigheden en gedrag 
Vaardigheden 
● Heeft overview over zorgvrager en behandelvolgorde op de spoedeisende hulp 
● Coördineert de medische zorg en behandelprocessen 
● Verzamelt op methodische wijze gegevens 
● Neemt een gestructureerde en op de situatie toegespitste situatie anamnese af 
● Voert lichamelijk onderzoek uit 
● Interpreteert de verzamelde gegevens 
● Stelt een differentiaaldiagnose vast 
● Heeft inzicht in de aard en ernst van het letsel; de diagnose, de juiste behandeling en de complicaties 
● Vat de gezondheidssituatie samen, verklaart klachten en (potentiële) gezondheidsproblemen vanuit de 

pathofysiologie van de werkdiagnose 
● Inventariseert (potentiële) risico’s aan de werkdiagnose en behandeling 
● Geeft prioriteiten aan binnen de planning van de werkzaamheden 
● Voert de behandeling uit 
● Dient medicatie toe 
● Informeert, instrueert en begeleid de zorgvrager en diens naasten 
● Draagt zorg voor verslaglegging 
● Draagt kennis en vaardigheden over aan andere disciplines 
● Werkt samen in multidisciplinaire verband 
● Werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek 

 
Gedrag 
● Toont een professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun naasten, rekening houdend 

met evt. beperkingen van de zorgvrager; 
● Zorgt voor deskundigheidsbevordering en professionalisering 

● Toont een professionele en respectvolle omgang met betrokken 

● collega’s (interdisciplinair) 

● Toont zich verantwoordelijk in het hanteren van de grenzen van de eigen deskundigheid als 
gipsverbandmeester en vraagt tijdig om assistentie; 

● Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo nodig actie te ondernemen 
om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

 
➢ Fase en niveau  
De verwachting is dat de student na 18 maanden van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd 
kan worden. 
 
 
 


