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* Meld een onvoldoende altijd bij de examinator van het coschap

Handtekening beoordelaar:
versie augustus 2011

Handtekening student:

TOELICHTING BIJ DE KPB PATIËNTPRESENTATIE
Met een voldoende geeft u aan dat de coassistent functioneert binnen het niveau dat wordt verwacht in dit stadium van de opleiding. Een
onvoldoende geldt als waarschuwing dat verbetering noodzakelijk is. Meld een onvoldoende altijd bij de examinator van het coschap!
1. Anamnese gegevens: heeft voldoende anamnestische informatie verzameld en interpreteert deze correct
2. Lichamelijk onderzoek gegevens: heeft voldoende informatie met lichamelijk onderzoek verzameld en interpreteert deze correct
3. Diagnostisch onderzoek gegevens: heeft voldoende informatie met diagnostisch onderzoek verzameld en interpreteert deze correct
4. Probleemstelling; hoofd- en bijzaken: begrijpt het probleem en weet goed te prioriteren in de informatie
5. Differentiële diagnose: correcte en relevante differentiële diagnose
6. Behandelplan, prognose, complicaties: adequaat plan voor behandeling en goede inschatting van prognose en mogelijke complicaties
7. Decursus: goed overzicht van het ziektebeloop indien van toepassing
8. Relevante vakkennis: beschikt over voldoende kennis voor dit niveau van opleiding en passend bij het management van deze patiënt
9. Opbouw voordracht: structuur (inleiding, body, conclusie) en relevantie inhoud
10. Spreken (taal, stijl, dictie) en houding: correcte zinnen, weinig wol, goed verstaanbaar; natuurlijke houding en bewegingen
11. Kwaliteit visuele hulpmiddelen: overzichtelijke slides, niet teveel, leesbaar tijdens spreken
12. Tempo en tijdsbewaking: vlot maar niet té snel, geen uitloop
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