Logboek arts in opleiding Inwendige Ziekten
Eindtermen truncus communis
Naam :
Datum start opleiding :
Datum einde truncus communis :
Kennis en kunde van volgende opleidingsonderdelen zijn vereist na drie opleidingsjaren (truncus
communis)
gelieve een “x” in de grijze kolom te plaatsen achter elk item waarmee u tijdens de opleiding in
aanraking kwam (tijdens klinisch of wetenschappelijk werk en via onderwijs/bijscholing) .
(bewijsmateriaal ter beschikking houden).
Cardiologie:
Acute coronaire syndromen
Stabiele angor pectoris
Hartfalen
Hypertensie
Arteriële vaatafwijkingen
Cardiale aritmieën
Cardiomyopathieën
Kleplijden
Aorta aneurysma (+ acute complicaties)
Pericardafwijkingen (acute pericarditis, constructieve pericarditis, harttamponade)

Dermatologie:
Acute dermatologische afwijkingen (angio-oedeem, acute urticaria en anafylaxie, cellulitis)
huidinfecties: bacterieel, viraal en schimmels.
Psoriasis
Eczeem.
Ulcera onderste ledematen.
Decubitusletsels.
Acute medicamenteuze reacties
Behandeling huiderupties
Endocrinologie:
Hypothyreodie
Hyperthyreodie
Lipidenafwijkingen, toepassingen in primaire en secundaire preventie
Hypertensie: Investigatie van endocriene oorzaken
Obesitas
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Diabetes:
Opstarten therapie type 2 diabetes
Opstarten insulinetherapie
Hyperglycemie
Ketoacidose
Hypoglycemie.
Risicofactor diabetes: dyslipidemie
Risicofactor diabetes: cardiovasculaire complicaties
Risicofactor diabetes: neuropathische complicaties
Risicofactor diabetes: renale complicaties
Klinische manifestaties van micro- en macrovasculaire complicaties van diabetes en de
screeningprocedures die hiervoor worden aangewend, inclusief hun respectievelijke
behandelingen.
Gastro-enterologie:
Acute gastro-intestinale bloeding
Acuut abdomen
Oesofageale reflux
Peptische ulcera
Cholelithiasis
Choledocholithiasis
Cholecystitis
Diverticulitis
Diverticulose.
Diarree
Gastro-intestinale infecties
Icterus
Acute leveraandoeningen
Chronische leveraandoeningen
Aanpak van de complicaties van cirrose.
Darmischemie.
Inflammatoire darmziekten
Prikkelbaar darm syndroom en functionele gastro-intestinale aantasting
Acute pancreatitis
Chronische pancratitis
Anale aandoeningen
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Geriatrie:
Aanpak van de praktische moeilijkheden die het gevolg zijn van een inadequate anamnese,
aangepast fysiek onderzoek bij de oudere patiënt.
Correcte interpretatie van de laboratoriumgegevens in functie van de leeftijd.
Rol en beschikbaarheid van sociale diensten ter ondersteuning van de oudere patiënt.
Aandacht voor het verlies van gezicht en gehoor, en beweging.
Invloed van de leeftijd op de klinische tekens.
Mentale testscores
Evaluatie van depressie
Evaluatie van de dagelijkse activiteiten.
Samenwerking met de sociale dienst i.v.m. de opvang van oudere patiënten, kennis van de rol
en verantwoordelijkheid van multidisciplinaire teams
Aanpak van de praktische moeilijkheden die het gevolg zijn van een inadequate anamnese,
aangepast fysiek onderzoek bij de oudere patiënt.
Hematologie:
Diagnostiek van hematologische aandoeningen
Anemie
Neutropenie
Thrombopenie
Bloedtransfusie
Inzichten in de maligne hematologie (leukemie, lymfoom)
Hemolyse
Infectiebeleid bij neutropene patiënten
Inzicht in de stolling, inclusief beoordelen van stollingstesten en antistollingsbeleid
Inzichten in afwijkingen van het bloedbeeld
Diffuse intravasale stolling
Idiopathische thrombocytopenische purpura (ITP)
Infectieziekten:
Diagnose en behandeling van infecties:
klinische evaluatie van de febriele patiënt
Starten van een aangepaste antimicrobiële therapie.
Urineweginfecties
Huid- en weke weefselinfecties
Infecties van bot en gewricht
Seksueel overdraagbare aandoeningen
Enteritis
Hepatitis
Galweginfecties
Endocarditis
Evaluatie van de acute zieke febriele patiënt, na verblijf in buitenland.
Interpretatie van resultaten microbieel onderzoek
Interpretatie antibiotica-gevoeligheid
Interpretatie antibioticaspiegels.
Principes bij de preventie van infecties in het ziekenhuis
Aangifte van infectieuze ziekten.

Nefrologie:
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Acute nierinsufficiëntie
Diagnose nierziekten
Diabetes nefropathie
Hypertensieve nieraantasting en renovasculaire ziekten
Urineweginfecties
Glomerulonefritis
Effecten van de meest gebruikte farmaca op nierfunctie.
Effecten van nierfunctie op de meest gebruikte farmaca.
Opvang van de patiënt met nierstenen.
Preventie van nierziekten.
Diagnose zuur-base stoornissen
Differentiaaldiagnose electrolietstoornissen
Behandeling electrolietstoornissen
Interpretatie urinaire electrolieten
Neurologie :
Hoofdpijn
Bewustzijnsverlies
Coma
Duizeligheid
Desoriëntatie
Geheugenverlies
Zwakte
Ongecontroleerde bewegingen
Paresthesieën
Pijn
Diagnose van CVA
Diagnose TIA
Subarachnoïdale bloeding
Epilepsie
Migraine
Dementie
Multiple sclerose
Parkinson-ziekte
Intracraniale tumoren
Spinale tumoren
Intracraniële infecties
Cervicale spondylartrose
Lumbale spondylartrose
Perifere neuropathie
Myopathieën.
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Pneumologie:
Acute respiratoire aandoeningen
Dyspnoe
Thoracale pijn
Bronchiaal astma
Chronisch obstructief longlijden
Bronchieëctasieën
Tuberculose
Pneumonie
Empyeem
Interstitiële longziekten
Obstructief slaapapnoesyndroom
Pleuravocht
Stridor
Vena cava superior obstructie
Pleurale aandoening

Psychiatrie:

Evaluatie van depressie
Evaluatie van delirium
Evaluatie van paniekstoornissen
Evaluatie van gedragsstoornissen
Behandeling van depressie
Behandeling van delirium
Behandeling van paniekstoornissen
Behandeling van gedragsstoornissen
Complicaties van alcoholgebruik
Ontwenning van alcoholgebruik
Aanpak van patiënten met functionele symptomen
Neveneffecten van psychofarmaca
Inschatting van zelfmoordrisico
Omgaan met agressieve patiënten
Klinische immunologie en allergie:
Angio-oedeem
Anafylaxie
Urticaria
Atopisch eczeem
Geneesmiddelen overgevoeligheid
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Acute geneeskunde:
Infectieuze urgenties : sepsis, meningitis, malaria
Hartfalen
Aritmie
Acute coronaire syndromen
Hypertensieve crisis
Shock
Hyperthermie
Hypothermie
Syncope
Aneurysma aortae
Aneurysma dissecans
Acute ischemie van een lidmaat
Coma diabeticum
Hypoglycemie
Thyreotoxische crisis
Myxoedeemcoma
Addison crisis
Acute buik
Peritonitis
Acuut leverfalen
Acute pancreatitis
Acute gastroenteritis
Bloedverlies tractus digestivus
Ascites
Ileus
Verwikkelde cholelithiasis
Appendicitis
Diverticulitis
Trombopenie
Leukopenie
Bloedingsneiging
Epistaxis
Polycytemie
Leukocytose
Hyperviscositeitsyndroom
Tumorlysis syndroom
Infecties van het centrale zenuwstelsel
Pyelonefritis
Respiratoire insufficiëntie
ARDS
Astma
Pneumothorax
Longembool
Veneuze trombose
Coma
CVA
TIA
Intoxicaties
Epilepsie
Acute nierinsufficiëntie
Niersteenkoliek
Stoornissen zuur-base-evenwicht,
Stoornissen elektrolyten
Vena cava superior syndroom
Myelumcompressie
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Intracraniële overdruk,
Hypercalciëmie

Reumatologie:
Degeneratief gewrichtslijden
Inflammatoir gewrichtslijden
Jicht/pseudojicht
Rheumatoide arthritis
Spondylarthropathie
Osteoporose/metabole botziekten
Systeemaandoeningen

Oncologie:
Gastrointestinale neoformatie
Pancreasneoformatie
Longneoformatie
Urologische neoformatie
Niercarcinoom
Mammacarcinoom/gynecologische neoformatie

Technische prestaties:
Plaatsen iv katheter in perifere vene
Plaatsen centraal veneuze toegangsweg
Plaatsen arteriële katheter
Pleurapunctie
Ascitespunctie
Basic life support
Lumbaalpunctie
Afnemen ECG + interpretatie
Intubatie volwassene
Plaatsing intradermo antigeen
Intramusculaire injectie
Subcutane injectie
Begeleiding en interpretatie cyclo-ergometrie
Plaatsing maagsonde
Plaatsing blaassonde
Instellen ventilator

Klinische vaardigheden:
Formuleren differentiaaldiagnose
Bespreking DNR code met patiënt/familie
Voeren slecht nieuws gesprek
Deelname interdisciplinair overleg
Opstellen diagnostisch plan
Opstellen therapeutisch plan
Opstellen consultatiebrief/hospitalsatiebrief

Datum
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Handtekening ASO

Stagejaar 1

Handtekening stagemeester

Stagejaar 2 Handtekening stagemeester

Stagejaar 3 Handtekening stagemeester
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