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Model Portfolio SEK Subspecialisatie kinderendocrinologie    

1. Algemene gegevens fellow en opleiding 
Naam fellow:         

 

Cluster/ziekenhuis:        

 

Duur van fellowship:       van . . tot .. 
Datum van deze versie        

 

Periode van deze versie:        van  tot  

 

Lokatie werkzaamheden:       

 

Opleiders:         . 
Overige kinderendocrinologen betrokken bij opleiding:    .   

2. Weekindeling werkzaamheden en besprekingen  

Werkzaamheden Polikliniek/Kliniek:     patiënten per mnd

 

- wekelijks .. dagdelen polikliniek kinderendocrinologie   .. .. 
- wekelijks  telefonische spreekuren kinderendocrinologie   
- wekelijks . dagdelen diabetespolikliniek     .. . 
- participatie diabetesdienst   (. ..dagen per jaar) 
- nieuwe patiënten kinderendocrinologie       ...  
- intercollegiale consulten vanuit de polikliniek kindergeneeskunde   ...  
- intercollegiale consulten vanuit de verschillende klinische afdelingen  . 

 

- intercollegiale consulten vanuit perifere ziekenhuizen    

  

Besprekingen: 
- Multidisciplinair overleg diabetes      ( . uur per mnd) 
- Endocrinologie poli overleg       ( ..uur per week) 
- Endocrinologie bespreking in eigen ZH / ander ziekenhuis   ( uur per wk) 
- Adviesgroep Groeihormoon       ( . x per jaar) 
- Sectie Endocrinologie Kindergeneeskunde     ( maal per jaar) 
- Werkgroep AGS, CHT       (  maal per jaar) 
- Endochirurgisch spreekuur en overleg      ( maal per jaar) 
- Hypofyse-tumoren bespreking       ( per jaar)  
- Overleg met internist-endocrinologen     ( maal per jaar) 
- Andere Werkgroepen       ( maal per jaar)   

3. Cursussen, congresbezoek   

Cursussen: 
- Cursus Diabetes Mellitus, Diabetes Educational Study Group, Hoevelaken   
- Reflectorium Endocrinologie Holten 
- Nascholing Kinderendocrinologie  
- Masterclass kinderendocrinologie 

 

- Masterclass kinderendocrinologie . 
- Masterclass kinderendocrinologie . 
- Diabetes pomp cursus, Amersfoort  
- Advanced postgraduate course on "Methods in Growth Research - Theory and 

Practice", Stockholm 
- ESPE Summer school 
- Novo Nordisk Denemarken cursus 
- ISPAD Winterschool .  
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Congressen: 

- ESPE . 
- ISPAD . 
- Endocrine Society 
- Overig   

4. Onderzoek, presentaties, publicaties, protocollen, onderwijs- en management taken  

Wetenschappelijk Onderzoek: 
- laboratoriumonderzoek:

 

- klinisch onderzoek:

  

Titel van onderzoek: 
Publicaties / presentaties:  

Presentaties 
- Patientenpresentatie 
- Onderzoekspresentatie 
-  refereeravonden ed  

Publicaties 
- Hoofdstukken NVK werkboek kinderendocrinologie: .. 
- Artikelen: case reports / resultaten van onderzoek:  

Protocollen 
- Lokale protocollen Diagnostiek en behandeling . 
- Nationale/internationale protocollen: .   

Laboratoriumstage: 
Lokatie: 
Periode:   

Gegeven Onderwijs  
- cursorisch onderwijs arts assistenten kindergeneeskunde 
- onderwijs verpleegkundigen 
- onderwijs .  

Managementtaken: 
.   
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5. Documenten ten behoeve van de beoordeling:  
3 maandelijkse beoordelingen:  

datum:          .           
.  

 jaarlijkse beoordeling  
datum:         .           
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6. Competentieontwikkeling      

Opleidingsonderdeel  Zelfreflectie fellow 
Medisch Handelen   

Communicatie   

Samenwerking   

Kennis en wetenschap   

Maatschappelijk handelen   

Organisatie   

Professionaliteit           
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7. Patiënten, Kennis en Vaardigheden per orgaan/hormoon systeem   

7a   GLUCOSE/KOOLHYDRAAT metabolisme   

         Patienten  Initialen

 
geb. datum

 
M/V

 
nieuw/controle

 
diagnose

 
bijz

  
DIABETES   

Diabetes I 

  

 Diabetes II   

Congenitale DM   

MODY   

MIDD/anders   

Cystic Fibr   

Diabetes bij steroiden   

 Cong tot lipodystr   

Specifieke zaken:   
- Interpretatie OGTT:   
- Behandeling met continue subcutane insuline pomp: start en aanpassing basaalstanden en bolus:  

aantal patienten , voldoende / onvoldoende ervaring .  

- Interpretatie sensormeting: ..  
- Motivatie en educatie behandeling van kinderen met DM en ouders 
- adviezen perioperatief bij DM           

Voldoende ervaring/kennis/vaardigheden van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Onvoldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Plan voor aankomende periode:

        

Initialen

 

geb. datum

 

M/V

 

nieuw/controle

 

diagnose

 

bijz

  

HYPOGLYCEMIEEN  

 Neonatale hypo  

 Persist hyperinsulinisme  

 Peuterhypoglycemie   

 Andere oorzaken   

Voldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Onvoldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Plan voor aankomende periode:
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7b HYPOFYSE/HYPOTHALAMUS  

         Patienten  Initialen

 
geb. datum

 
M/V

 
nieuw/controle

 
diagnose

 
bijz

   
Panhypopituitarism  

Incidentaloom  

Craniofayngeoom  

ACTH prod adenoom  

Prolactinoom  

GH producerende tumor  

(voor sec/tert hypothyreoidie, GnRH def, diabetes insipidus, zie verder)   

Andere

  

Specifieke zaken: 
Afspreken hypofyse functietesten al dan niet gecombineerd:  

Interpretatie hypofyse functietesten:   

Voldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Onvoldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Plan voor aankomende periode:
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7c GROEI  

         Patienten  Initialen

 
geb. datum

 
M/V

 
nieuw/controle

 
diagnose

 
bijz

   
GROTE LENGTE  

 Familiair  

 Idiopathisch  

 Marfan  

 Klinefelter  

 Sotos  

 anders  

Specifieke zaken: 
Predictie volwassenlengte  

Voldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Onvoldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Plan voor aankomende periode:

    

         Patienten  Initialen

 

geb. datum

 

M/V

 

nieuw/controle

 

diagnose

 

bijz

  

KLEINE LENGTE  

 GH deficientie  

 GH resistentie   

 SGA en onvold catch-up   

 Turner    

 Skeletdysplasieen (w.o. SHOX-D)  

 Idiopathisch:  

 Overige:   

Specifieke zaken: 
Skeletleeftijd bepalen aan de hand van X-hand:  

Kennis over welke indicaties voor genetisch onderzoek:   

Voldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Onvoldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Plan voor aankomende periode:
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7d ADIPOSITAS   

         Patienten  Initialen

 
geb. datum

 
M/V

 
nieuw/controle

 
diagnose

 
bijz

  
Life style  

Syndromaal  

POMC deficientie  

Leptine deficientie  

Andere  

Specifieke zaken: 
Motivatie veranderen life-style   

Voldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Onvoldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Plan voor aankomende periode:

         

-     
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7e BIJNIER  

  Patienten  Initialen

 
geb. datum

 
M/V

 
nieuw/controle

 
diagnose

 
bijz

  
AGS  

Late onset AGS  

Premature adrenarche  

Bijnierinsufficientie  

Effect van astma behandeling  

ACTH prod hypof tumor  

Bijniertumor    

Specifieke zaken: 
Aanvraag en interpretatie van functietesten: 
Aandacht en uitleg Addisonse crise     

Voldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Onvoldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Plan voor aankomende periode:
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7f  DISORDERS OF SEXUAL DEVELOPMENT   

  Patienten  Initialen

 
geb. datum

 
M/V

 
nieuw/controle

 
diagnose

 
bijz

   
DSD patienten Ambigue genitalien  

Micropenis post part  

Micropenis na 1e jr  

Hypospadie  

Cryptorchisme  

Overige:   

Specifieke zaken: 
Aanvragen en interpreteren van functietesten  

Uitleg en aandacht ouders en ouder kind bij twijfels rondom geslacht   

Voldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Onvoldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Plan voor aankomende periode:
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7g PUBERTEIT   

  Patienten  Initialen

 
geb. datum

 
M/V

 
nieuw/controle

 
diagnose

 
bijz

   
Pubertas tarda of uitblijvend  

GnRH deficientie  

Centrale Pubertas precox   

Perifere Pubertas precox  

PCOS  

Gonadale dysgenesie   

Specifieke zaken: 
Aanvragen en interpreteren van functietesten  

Uitleg en aandacht ouders en ouder kind bij noodzaak tot puberteit inductie en problemen met toekomstige 
verminderde fertiliteit   

Voldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Onvoldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Plan voor aankomende periode:
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7h SCHILDKLIER  

  Patienten  Initialen

 
geb. datum

 
M/V

 
nieuw/controle

 
diagnose

 
bijz

  
 Congenitale hypothyreoidie   

Primair   

Sec/Tertaire  

 Hyper/hypothyreoidie bij 
 Moeder met Graves  

 Sick Thyroid /Nonthyroid illness   

Hashimoto hypothyreoidie  

 Graves hyperthyreoidie  

 Schildklier nodus  

 Multinodulair struma  

 Schildkliercarcinoom    

Specifieke zaken: 
Aanvragen en interpreteren van functietesten en schildklierscan   

Voldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Onvoldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Plan voor aankomende periode:
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7i CALCIUM EN BOTTEN:  

  Patienten  Initialen

 
geb. datum

 
M/V

 
nieuw/controle

 
diagnose

 
bijz

  
Rachitis  

Hypocalciemie  

Hypofosfatemie  

Hypoparathyreoidie  

Osteoporose  

Overig   

Dexa-scan ?  

Voldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Onvoldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Plan voor aankomende periode:

     

7J WATER EN ZOUTHUISHOUDING:  

  Patienten  Initialen

 

geb. datum

 

M/V

 

nieuw/controle

 

diagnose

 

bijz

  

Diabetes inspidus  

DI post OK  

SIADH  

Cerbral salt wasting  

Overige:    

Voldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Onvoldoende ervaring/kennis van diagnose / behandeling /follow-up:

   

Plan voor aankomende periode:

      

7k OVERIGEN:  

Patienten  Initialen

 

geb. datum

 

M/V

 

nieuw/controle

 

diagnose

 

bijz

  

 Mc Cune Allbright  

 Polyglandulaire Endocrinopathien  

 Multiple Endocriniene Neoplasmata   

.  
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Opmerkingen van fellow:        

Opmerkingen van opleiders:                  


