
Appendix opdracht KET 14 Studiejaar 2018-2019 

KET 14: De leiding nemen in een multidisciplinair overleg over een te starten individueel zorgtraject 

Voor: AVAG studenten jaar 4. 

Van: leerlijn Samenwerking & Organisatie 

Datum: april 2019 

 

In de stagehandleiding staat de opdracht toegelicht. Op de AVAG website vind je het 

beoordelingsformulier: http://studiegids.verloskunde-academie.nl/stage-jaar-4-landingspagina/ 

In deze appendix lichten we toe hoe het vier ogen principe bij deze opdracht werkt. 

KET 14 is een kwalificerende eindtaak en wordt door twee beoordelaars beoordeeld. De eerste 

beoordelaar is de stagebegeleider die tijdens het multidisciplinair overleg aanwezig is. Het gesprek kan in 

een regulier MDO plaatsvinden maar ook in een andere context, bv durante partu. Het gesprek dient 

plaats te vinden in een overleg met minimaal 3 professionals; exclusief de student.  

De tweede beoordelaar is een docent van het semesterteam.  

De student nodigt haar stagebegeleider en docent beiden uit in Scorion voor de beoordeling van KET 14. 

De student mailt de docent tevens haar aantekeningen over de casus en een samenvatting van het 

gesprek. Hieronder volgt een leidraad voor welke gegevens/informatie je vastlegt. 

 

Samenvatting anamnese: 

Gravida Para à terme 

Bijzonderheden algemene medische voorgeschiedenis 

Bijzonderheden obstetrische voorgeschiedenis 

Bijzonderheden sociale situatie 

Zorgvraag 

Wensen van cliënt t.a.v. zorgplan/pad, weergave EBP driehoek 

Zorgplan: 

Maak een zorgplan/pad 

Noteer conclusies of aanbevelingen uit richtlijnen of regionale protocollen, en onderliggende literatuur  

om zorgplan te kunnen maken c.q. noteer conclusies of aanbevelingen op basis van de expertise van de 

verloskundige. 

Korte samenvatting van het gesprek: 

Noteer verschillende opvattingen van de deelnemers en de uitkomst van de discussie over het zorgplan. 

Noteer zo nodig welke aanpassingen het voorgestelde zorgplan behoeft. 

Noteer het verloop van de terugkoppeling aan de cliënt en vat de reactie van de cliënt samen. 

Verzamel de feedback van de aanwezigen bij het multidisciplinair overleg in de onderstaande tabel en 

lever deze feedback in bij de tweede beoordelaar in Scorion. 

http://studiegids.verloskunde-academie.nl/stage-jaar-4-landingspagina/


Feedback van aanwezigen bij bespreking individuele zorg traject  
Score op schaal van 0 t/m 3 (0 = niet of ontbreekt, 1= nauwelijks, 2= voldoende, 3= goed) 

Datum 
Multidisciplinair 
overleg: 

De student kan 
haar standpunten 
verwoorden en 
toelichten. 

Ik voel mij 
uitnodigd om mijn 
standpunten naar 
voren te brengen. 

Ik voel mij gehoord 
in mijn 
standpunten. 

Ik kan mij 
vinden in het 
eindresultaat. 

Initialen 
Professional: 
Rol in gesprek: 
Toelichting -> 

    

Deze tabel kun je (digitaal) uitdelen en laten invullen; let op dat minimaal 2 professionals deze tabel 

invullen exclusief de stagebegeleider. 

Voorbeeld van een zorgpad: 

Tip: pas voor het samenstellen van het individuele zorgpad ook de feedback toe die je kreeg bij deeltaak 

14.2. 

Tabel 1. Zorgpad *Standaard zorgpad in zwart, individueel zorgpad in rood 

Amenorroeduur Acties* 

7 Intake: toestemmingsverklaring, voedingsadviezen en hygiëne, kraamzorg, PNS, 
erkenning, lab formulier mee, Mind2Care summary, zwangerschapsportaal 
Uitleg Nederlands zorgsysteem 
Advies diëtiste 

 

10 Termijnecho 
Zorgpad bespreken, indicatie BMI>40 en wens cliënte 
POL plannen 
Diëtiste gepland? 
 

13 POL op papier 
 

14 Zorgpad bespreken, labuitslag bespreken, kraamzorg geregeld? 
POL en zorgpad bespreken 
Wegen + RR brede band 
 

16-18 BV/FV-informatie, cursus bespreken, advies verlof bij AD 34 
SEO plannen in Diakonessenhuis  
Wegen + RR brede band 
 

20-22 Invoering SEO  
GTT formulier mee 
Wegen + RR brede band 
 

24-26 Belinstructies in het algemeen & belinstructie plaatjes, Leven voelen bespreken, VA 
folder geven 
Wegen + RR brede band 
 



25  Groeiecho Diakonessenhuis 
 

27-29 RAL prikken (i.c.m. Hb), Folder knov en BP mee 
GTT gedaan? 
Wegen + RR brede band 
 

30 Groeiecho Diakonessenhuis 
 

30 Uitslag RAL: Indien nodig Anti D geven  
Wegen + RR brede band 
 

32 Bevalplan inplannen 
Wegen + RR brede band 
 

34 Bevalplan bespreken 
Wegen + RR brede band 
Bevalplan: B/D met infuus, saturatiemeter (apneu?), laagdrempelig periduraal 
katheter, actief leiden met 5 IE syntocinon IV 
 

35 Groeiecho Diakonessenhuis 
 

36 Wegen + RR brede band 
 

37 Belinstructies bespreken indien nodig, Kraambed informatie geven & boekje Oei ik 
groei, Nieuwe kaart uitprinten 
Wegen + RR brede band 
 

38-39 Informatie hielprik en gehoorscreening meegeven 
Wegen + RR brede band 
 
 

39 Strippen bespreken 
Wegen + RR brede band 
 
 

40 Uitleg rondom dreigende serotiniteit consult indien gewenst bij 41 weken 
Wegen + RR brede band 
 
 

40+5 Strippen va 41+0 (nullipara) 
Wegen + RR brede band 
 
 

41+2 Consult gyn regelen bij AD 41+3wkn dreigende serotiniteit, eerder plannen wanneer 
die wens er is. 
Wegen + RR brede band 
 

*Standaard zorgpad in zwart, individueel zorgpad in rood 


