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Naam stage-instelling:

Naam beoordelaar: Functie:

KET 4.2b Begeleiding partus afwijkend CTG

Student: {value:firstname:owner} {value:middlename:owner} {value:lastname:owner}

Beoordeling behorend bij: {value:frm_periode:parent}
Beoordeling afgerond op: {value:frm_date_end}

E-mailadres beoordelaar: {value:email}

Specificaties:

Deeltaak b. Baring afwijkend CTG 
De student kan durante partu een sub- of abnormaal CTG –volgens FIGO richtlijn- signaleren onder beperkte supervisie

Opleidingsniveau

De begeleiding van een baring in het midriskgebied en het signaleren van een afwijkend CTG wordt aan het einde van de opleiding onder beperkte
supervisie uitgevoerd (niveau 3). Aftekenen mogelijk vanaf jaar 3 t/m stage 4.2.

Context Deeltaak b

Aan het einde van de opleiding is de verloskundige in opleiding (VIO) in staat onder beperkte supervisie een
medische baring te begeleiden en daarbij een suboptimaal of abnormaal CTG te signaleren. Onder beperkte
supervisie wordt verstaan dat de VIO de baring begeleidt onder directe reactieve supervisie. Er worden bij deze
deeltaak geen voorwaarden gesteld aan de medische indicatie. Het gaat hier namelijk om het signaleren van een
afwijkend CTG en niet om het vervolgbeleid.

  
De VIO begeleidt de baring zoals bij elke fysiologische baring en daarnaast:
De VIO beoordeelt het CTG volgens de FIGO richtlijnen (en volgens frequentie van FIGO). 
De VIO signaleert een afwijkend CTG en draagt op juiste moment de verantwoordelijkheid voor het CTG over aan desbetreffende
2e lijnszorgverlener. 
NB: Het formuleren van beleid bij een afwijkend CTG en beleid behorend bij de medische indicatie kan hierbij worden geoefend
maar dit wordt niet beoordeeld.

Niveau`s

Niveau 1 (jaar 1): Heeft kennis van.
 Heeft kennis van het normale verloop van een baring. Kan mondeling en schriftelijk informatie verzamelen over moeder en kind.

Kan lichamelijk onderzoek verrichten bij moeder en kind.
                     
Niveau 2 (jaar 2): Handelt onder strenge supervisie.
De student kan onderdelen van het consult al zelfstandig uitvoeren. Stelt bij afwijkende bevindingen een DD op. Deze hoeft nog
niet compleet en in de juiste volgorde te zijn. De student oefent in opstellen van beleid. Student mag nog kleine afwijkingen,
vroege voortekenen missen. Student mag geen ernstige pathologie missen.
 
Niveau 3 (jaar 3): Handelt met beperkte supervisie. 
De student oefent met meerdere risicofactoren. De student voert grotendeels zelfstandig het consult uit. Zij
overlegt haar beleid met de verloskundige. Zij mag geen pathologie missen. 
 
Niveau 4 (jaar 4): Kan handelen zonder supervisie.
De student voert het consult zelfstandig uit. De student functioneert op het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar die wel
de kennis maar nog niet zo veel ervaring heeft.
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Vorige Volgende
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Begeleidt de cliënten bij normaal en afwijkend verloop en is daarbij gericht
op het stimuleren van fysiologische aspecten.

Feedback

Begeleidt de baring met een risicofactor op pathologie en is daarbij gericht op
het optimaliseren van het fysiologisch verloop.

Feedback

Maakt en voert beleid uit op basis van klinisch redeneren en Evidence Based
Practice.
Exclusief beleid m.b.t. medische indicatie.

Feedback

Voert verloskundig technische vaardigheden uit volgens de geldende normen
van de beroepsgroep.
Naast beoordeling reguliere vaardigheden (bv. VT, ontwikkelen neonaat,
nageboortetijdperk, hechten) specifiek voor deze deeltaak: 
• Inspecteert de reanimatietafel
• Gebruikt CTG apparaat

Feedback

Beoordeelt herhaaldelijk het natale CTG conform FIGO richtlijn.

Feedback

Signaleert het suboptimale of abnormaal CTG durante partu volgens
(frequentie) FIGO richtlijn met beperkte supervisie.

Feedback

KET 4.2b Begeleiding partus afwijkend CTG

Verloskundig handelen

Op niveau < = >

(kies een antwoord)

(kies een antwoord)

(kies een antwoord)

(kies een antwoord)

(kies een antwoord)

(kies een antwoord)
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Handelt adequaat in acute situaties en werkt hierbij doeltreffend samen met
andere zorgprofessionals. Geeft op heldere wijze voorlichting hierbij rekening
houdend met het kennisniveau van de cliënte en haar partner.

Feedback

Legt de relevante informatie van cliënte vast, met waarborging van de
privacy, en draagt zorg voor evaluatie van de geleverde zorg.

Feedback

Communiceert helder en duidelijk met de cliënte en haar partner rekening
houdend met de sociale context.

Feedback

Coacht, ondersteunt en stimuleert cliënte en haar partner waarbij de
autonomie van de cliënt uitgangspunt is.

Feedback

Signaleert en anticipeert op kwetsbare situaties bij de cliënten, rekening
houdend met professionele en ethische normen.

Feedback

(kies een antwoord)

(kies een antwoord)

Communicatie/ Shared Decision Making

Op niveau < = >

(kies een antwoord)

(kies een antwoord)

Maatschappelijk handelen

Op niveau < = >

(kies een antwoord)
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Prioriteert binnen de context van de partus de werkzaamheden in tijd en
urgentie, zodanig dat aandacht voor de cliënte gewaarborgd is.

Feedback

Delegeert taken over de aanwezige zorgprofessionals ten behoeve van het
baringsproces gericht op behoud van continuïteit van zorg.

Feedback

Organisatie

Op niveau < = >

(kies een antwoord)

(kies een antwoord)

Vorige Tussentijds opslaan Volgende
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Eindtaak KET 4.2b: Begeleiding partus afwijkend CTG

KET 4.2b Begeleiding partus afwijkend CTG

Cesuur
onvoldoende = 1 of meerdere items onder level (<) 
voldoende = alle items op level (=) 
goed = minimaal 9 items boven level (>) 

Aantal items onder niveau: {value:b_ket_4_2b_onder}
Aantal items op niveau: {value:b_ket_4_2b_op}
Aantal items boven niveau: {value:b_ket_4_2b_boven}

onvoldoende
voldoende
goed

Vorige Valideren en sluiten


