Concilium Medicinae Internae
Interne-Heelkunde overdracht
Achtergrond: bij opleidingsvisitaties wordt nagegaan of er een (wekelijkse) interne-heelkunde
overdracht is. Met de toenemende differentiatie binnen veel ziekenhuizen is een algemene
heelkunde-interne bespreking evenwel aan het verdwijnen.
Nagegaan: is aan de hand van de visitatieverslagen van de afgelopen 2 jaar wat de huidige praktijk
is. Bij de meeste visitaties blijkt dat er altijd wel een interne-chirurgische overdracht is maar gespreid
over de diverse differentiaties: MDL-chirurgie, endocrinologie-chirurgie, vasculaire geneeskunde en
vaatchirurgie, en oncologiebesprekingen met de aanwezigheid van een chirurg en radiotherapeut. In
de meeste gevallen worden deze besprekingen voorbereid en bezocht door de op de betreffende
afdeling werkende of tot de differentiatie behorende aios. Er bestaan nog weinig Interne- Chirurgische
overdrachten in de klassieke opzet, die overigens vaak gedomineerd worden door een veelvoud van
MDL casus.
Eisen te stellen aan de overdracht tussen internisten en chirurgen?
•
Een gestructureerde overdracht van zorg tussen de internisten en chirurgen, waarbij de
indicaties en contra-indicaties en risico’s van een heelkundige behandeling worden besproken is
een belangrijk leermiddel van de opleiding interne geneeskunde (en heelkunde).
•
Elke deelspecialistische-heelkunde bespreking is geschikt als leermiddel voor de opleiding tot
internist.
•
Het opleidingsteam draagt zorg dat aios voldoende en aantoonbaar betrokken zijn bij de
voorbereiding en uitwerking van de voorgestelde casus.
•
Het opleidingsteam draagt zorg dat aios in de loop van de opleiding aan zoveel mogelijk van de
in de opleidingsinrichting beschikbare (verschillende) deelspecialistische-heelkunde
besprekingen deelneemt.
•
Mutatis mutandis gelden deze eisen voor een interne-interventie radiologie overdracht en de
interne-MDL overdracht, omdat eerdere strikt chirurgische behandelingen inmiddels (deels)
overgenomen zijn door diverse andere specialismen.
•
Onderdeel van de interne-heelkunde bespreking kan ook casuïstiek van de SEH of van
consulten zijn.
Tijdens de conciliumvergadering van 20 januari 2016 zijn deze eisen geaccordeerd en zullen tijdens
de opleidingsvisitaties worden gecontroleerd.
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