“Echografisch locoregionaal onderwijs”
SAMENVATTING
1) Hoe draagt het doelmatigheidsproject bij aan het verbeteren van de kwaliteit van
zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?
Beter gestructureerde opleiding voor voornamelijk eerstejaars AIOS anesthesiologie,
betreffende het echografisch prikken voor locoregionale anesthesie. Doordat zij beter
worden begeleid zullen zij zich meer zelfzeker voelen en zal alsook de patiënten
veiligheid toenemen.
2) Hoe worden de algemene competenties (o.a. management, organisatie,
samenwerken, communicatie, professionaliteit, maatschappelijk handelen) op de
werkvloer verworven en geëvalueerd door het opzetten en uitvoeren van het
doelmatigheidsproject?
Implementatie van echo-onderwijsmomenten zal wat organisatie vragen betreffende
communicatie tussen nieuwe AIOS en gemotiveerde stafleden. Hiernaast zal het
belangrijk zijn om naar een structurele oplossing te zoeken zodat het een vaste plaats in
de opleiding kan krijgen indien het project positief wordt ontvangen.
3) Hoe kan het doelmatigheidsproject geborgd worden op de afdelingen en/of
binnen de instelling?
Door een staflid te betrekken en een gestructureerd vorm te geven aan het project en 1
verantwoordelijke van de doelgroep nl. eerste jaar AIOS mee verantwoordelijk te stellen
hopen we op termijn een goede borging van het project te krijgen.

Vakgroep:

Anesthesiologie

Probleemstelling:

Als eerstejaars AIOS is er nog weinig gevoel met de praktijk
wat betreft het gebruik van de echo, hierdoor zijn ze vaak
onzeker. Patiënten kunnen zich onveilig voelen doordat er
aan het bed van de patiënt veel onderwijs wordt gegeven en
veel wordt overlegd.

Doel van het
initiatief:

Het beoogde doel is om de eerstejaars AIOS meer theoretische
kennis bij te brengen en meer ervaring te geven door te gaan
oefenen met de echo. Zodat wanneer zij voor de eerste keer in
de praktijk in contact komen met locoregionale echogeleide
blokkades, dat zij meer zelfzeker zijn en beter de anatomie
van de mens kunnen herkennen. Literatuur laat ons ook
blijken dat het aantal complicaties afneemt en de tijd waarin
de procedures plaatsvinden verkort.
1. We zullen verschillende trainingen organiseren die
plaatsvinden na de avondoverdracht van 16.45u tot en met
17.30u.
6 verschillende data worden vastgelegd met
bijbehorende locoregionale blokkades die zullen besproken
worden. De data worden opgehangen in de overdracht ruimte
zodat iedere AIOS dit kan zien. De training zal worden

Plan van aanpak:
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Beoogde resultaten

voorbereid door een staflid en er moet een minimum van 6
AIOS aanwezig zijn opdat een sessie doorgaat, zodat er twee
verschillende groepjes kunnen gevormd worden en er op 2
echoapparaten kan geoefend worden.
2. Evaluatie via internet a.d.h.v. vragenlijst bij de deelnemende
AIOS.
3. Kijken wat de mogelijkheden zijn qua implementatie op
lange termijn.
Hopelijk is het resultaat dat de AIOS zich meer ondersteund
voelen en vinden dat ze in een veilige leeromgeving meer
kennis kunnen opdoen zodat wanneer ze in de praktijk zijn,
het prikken van de zenuwblokkades vlotter gaat. Doordat
stafleden en AIOS meer samenwerken, verbeterd de interactie
op de werkvloer. Door met regelmaat te oefenen met de echo
stijgt de leercurve ook sneller.

Behaalde resultaten:

Tot nog toe ervaren alle AIOS het als een positief leermoment.
Echter doordat het vaak lastig is om een staflid te vinden voor
alle sessies, zijn er reeds enkele sessies uitgevallen. Hierdoor
hebben we besloten om vanaf nu met vaste modules te gaan
werken zodat de inhoud duidelijk wordt. Alsook laat de
enquête zien dat 1x/maand de meest realiseerbare frequentie
is opdat de AIOS zich goed kunnen voorbereiden en er
voldoende aanwezigheid zal zijn.

Evaluatie:

We hebben een online- evaluatie gedaan met Survey Monkey
bij de AIOS die hebben meegedaan. De resultaten pleiten
ervoor dat het leermoment een structurele plaats in de
opleiding moet krijgen. Alsook wordt er aan de
medewerkende stafleden om feedback gevraagd of zij vinden
dat er een verbetering op de werkvloer plaatsvindt.

Borging:

Na de evaluatie via onze enquête bleek er voldoen
enthousiasme te zijn binnen de AIOS groep opdat het project
een vaste plaats zal moeten krijgen binnen de opleiding. Uit
onze vragenlijst blijkt dat eenmaal per maand voldoende is.
Gezien er maar een beperkt aantal basisblokkades zijn, lijkt
het ons het best; 6 basisleerpakketten te organiseren die dan
tweemaal per jaar kunnen herhaald worden. Er zal per jaar
een eerstejaars AIOS verantwoordelijk gesteld worden voor
de data per drie maanden vast te leggen en deze bekend te
maken bij de mede-AIOS.
Coördineren van oefensessies samen met andere stafleden &
op zoek gaan naar geschikte datums. Aanspreekpunt voor de
eerste jaar AIOS en verschillende stafleden. Als centraal
aanspreekpunt heb ik te maken gehad met organisatie,
samenwerken en communicatie.

Rol AIOS:
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Leereffect project:

Als AIOS leer ik zelf bij door meer betrokken te zijn met
organisatie en samenwerking. Verschillende malen heb ik
gezien hoe moeilijk het is om de borging van het project te
garanderen. Hierdoor moet je je verwachtingen aanpassen
zodat je resultaat realistisch blijft.

Begeleiding AIOS:

Mijn directe supervisor in dit project was dr. Vossen. Met
haar heb ik nagedacht over een plan van aanpak. Daarnaast
hebben we samengewerkt met dr. Cox, dr. de Wolf, dr.
Hermans, dr. Muller.

Bronvermelding

Teaching concepts in ultrasound-guided regional anesthesia.
Kessler et. al. Anesthesiology, october 2016, number 5, volume
29.
The American Society of Regional Anesthesia and Pain
Medicine and the European Society of Regional Anaesthesia
and Pain Therapy Joint Committee Recommendations for
Education and Training in Ultraound-Guided Regional
Aneshesia. Regional Anesthesia and Pain Medicine, volume 34,
Number 1, jan-feb 2009.



Ik ga akkoord dat deze informatie via de website van de OOR regio openbaar gemaakt
wordt. [aankruisen a.u.b. indien akkoord]

BIJLAGEN
[Optioneel]
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