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Inleiding

Dit document is bedoeld voor de praktijk (zorginstellingen) en de opleidingsinstellingen. Hierin
staan aanbevelingen en zienswijzen om de EPA’s te kunnen gebruiken en te interpreteren. Het
doel? Praktijkleren en het onderwijs vormgeven en om studenten beroepsactiviteiten toe te
kunnen vertrouwen.
Daarnaast geeft deze zienswijze ook inzicht in uitgangspunten en gemaakte keuzes bij het tot
stand komen van de EPA’s tot stand. Ook zijn de landelijke afspraken rondom de eenduidige
formulering nader toegelicht.
Met veel zorg en inzet zijn de EPA’s van het cluster Medisch ondersteunde opleidingen (MOO)
tot stand gekomen. In samenspraak met de verschillende praktijken (zowel regionaal als
landelijk) en de opleidingsinstituten, zijn de verschillende taken en activiteiten
geïnventariseerd en uitgewerkt.
Elke EPA heeft een vaste lay-out om structureel en op een eenduidige wijze inzicht te geven in
wat die activiteit/taak inhoudt. De voorwaardelijke (vakinhoudelijke) kennis maar ook de
vaardigheden en gedragsaspecten zijn hierin beschreven. Om een EPA overzichtelijk en
leesbaar te houden zijn deze onderdelen beknopt weergegeven. Deze beschrijvingen geven
inzicht in de aard van de EPA. Ook is er ruimte voor verschillen in uitvoering per specifieke
context.
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1

Wat is een EPA

Entrustable Professional Activities (EPA’s) zijn kenmerkende professionele activiteiten die het
dagelijks werk van een zorgprofessional vormen. Deze kunnen groot of klein zijn. Belangrijk
hierbij is dat een EPA uitvoerbaar is binnen een bepaalde tijd, de uitvoering meetbaar en
betrouwbaar is en dat het een activiteit is die zich er voor leent om aan de student toe te
vertrouwen. Een EPA - in het Nederlands te vertalen als “toe te vertrouwen professionele
activiteit” – geeft een concrete invulling aan competentiegericht opleiden op de werkplek.
Essentieel in dit concept is de gedachte dat een begeleider een student pas professionele
activiteiten toevertrouwt om zelfstandig uit te voeren op het moment dat de student heeft
laten zien daarin voldoende competent te zijn (SOM, 2015).

2

Onderverdeling van de EPA’s in relatie tot opleiden

2.1

Praktijk en theorieopleiding

Door gebruik te maken van EPA’s ontstaat een heldere praktijkopleiding voor studenten en
begeleiders. De EPA’s maken duidelijk:
− in welke professionele activiteiten een student bekwaam moet worden;
− welke kennis, vaardigheden en attitude daarvoor nodig zijn.
Wanneer een praktijkinstelling werkt met EPA’s, wordt inzichtelijk welke studenten op welke
activiteiten ingezet kunnen worden, en waar ze nog supervisie voor nodig hebben.
EPA’s als basis voor het theorieonderwijs
De EPA’s vormen een belangrijke basis voor het theorie- en vaardigheidsonderwijs. Ze maken
duidelijk welke kennis en vaardigheden de studenten moeten verwerven via de
opleidingsinstellingen om later deze activiteiten zelfstandig te mogen uitvoeren.
De benodigde voorkennis is in elke EPA niet op leerdoelenniveau beschreven, maar is bedoeld
om richting te geven aan curriculumontwikkeling.
Voor het behalen van bepaalde EPA’s, zijn andere EPA’s als voorwaardelijk aangemerkt. In dat
geval zijn de kennis en vaardigheden zoals beschreven in de voorwaardelijke EPA’s niet
herhaald. Alleen de aanvullende kennis en vaardigheden zijn beschreven.
Andere opleidingsonderdelen
Niet alle kennis en vaardigheden die studenten moeten verwerven, zijn te
vatten in EPA’s die op de werkplek zijn te observeren. EPA’s maken dus nog geen opleiding. De
theorie-aanbieders zullen overstijgende kennis en vaardigheden blijven aanbieden
bijvoorbeeld voor het leren van professioneel gedrag, kwaliteitszorg, patiëntveiligheid en
Evidence Based Practise (EBP).

2.2

EPA’s Medisch ondersteunende opleidingen

Werken met EPA’s
EPA’s vormen de bouwstenen van de praktijkopleiding. Aan het begin van de opleiding
oriënteert de student zich op de EPA’s die behaald moeten worden, en maakt zij hier samen
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met de afdeling een planning voor. Een student kan aan verschillende EPA’s tegelijkertijd
werken. Richtinggevend hierbij is de geschatte fase (een indicatie) van de opleiding die in elke
EPA beschreven is, aanvullende regionale afspraken en afdelingsafspraken, en het individuele
niveau van de student. De EPA’s vormen de leidraad van het plannen van werkzaamheden van
de student. De student bespreekt regelmatig met supervisoren of zij bepaalde
beroepsactiviteiten al op een lager ‘supervisieniveau’ mag uitvoeren. Dergelijke afspraken
worden vastgelegd in een portfolio.
Het cluster Medisch ondersteunende opleidingen heeft een onderverdeling gemaakt van de
verschillende EPA’s;
1. Kern EPA’s
2. Specifieke EPA’s
De kern EPA’s en specifieke EPA’s zijn genummerd. Als het specifieke EPA’s betreft wordt dit
aangegeven (specifieke EPA).
In de beschrijvingen van de EPA’s staat welke EPA’s voorwaardelijk zijn om te beginnen met
bepaalde andere EPA’s. Dit kan gelden zowel voor zowel de kern EPA’s als voor de specifieke
EPA’s.

Wat zijn Kern EPA’s?
Dit zijn alle (beroeps)activiteiten die binnen een opleiding (in dit geval OA, MOZ, AM of SPS)
herkenbaar en van toepassing zijn. Deze zijn zowel voor de kleine perifere ziekenhuizen,
topklinische ziekenhuizen als de academische centra van toepassing. Hierbij is alleen de
context en het soort organisatie waar deze activiteiten plaatsvinden verschillend. Het ligt in de
verwachting dat het CZO besluit dat het behalen van alle kern EPA’s recht geeft op een CZOerkend diploma. Bij het afronden van elke afzonderlijke EPA wordt een certificaat verstrekt.

Wat zijn specifieke EPA’s?
Dit zijn EPA’s die alleen uitgevoerd kunnen worden in ziekenhuizen met specifieke
taakstellingen of in operatiekamercomplexen met een specifieke zorgtaak (bijv. neurochirurgie
of cardio thoracale chirurgie). De beschreven activiteiten/taken in deze EPA’s sluiten dus niet
aan op elke beroepspraktijk. Daarmee zijn deze EPA’s niet voorwaardelijk voor alle
professionals binnen de beroepspraktijk van een opleiding. De specifieke EPA’s bieden de
mogelijkheid om te verdiepen (binnen het specialisme) of om te verbreden (naar een ander
specialisme). Bij de overstap naar een andere werkcontext is scholing op deze specifieke EPA’s
mogelijk noodzakelijk.
Hierbij is het de verwachting dat het CZO deze specifieke EPA’s apart gaat certificeren.
Voor het hele EPA-stelsel geldt dat het gebruik van een portfolio voor studenten tijdens en na
afronding van de opleiding een belangrijke plaats gaat innemen.

2.3

Supervisie niveaus

Tijdens het leren doorloopt de student verschillende supervisieniveaus om uiteindelijk een EPA
te kunnen afronden.
Er zijn vijf supervisie niveaus omschreven:
1. De lerende observeert (voert niet zelf uit).
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2. De lerende voert een activiteit uit onder direct toezicht (proactieve supervisie).
3. De lerende voert een activiteit uit onder indirecte, reactieve supervisie (supervisor is
wel snel oproepbaar).
4. Voert een activiteit geheel zelfstandig uit.
5. De lerende geeft zelf supervisie aan een ‘jongere’ lerende.
Alle EPA’s worden afgesloten op supervisie niveau 4.
Als de student bekwaam wordt geacht voor een bepaalde EPA dan mag zij deze na afronding
zelfstandig uitvoeren ook al is de opleiding in zijn geheel nog niet afgerond. De begeleider blijft
wel altijd verantwoordelijk/aansprakelijk omdat de student nog niet officieel bevoegd is.

2.4

Toevertrouwen van beroepsactiviteiten

Naast dat de student de beroepsactiviteit correct uitvoert, wordt altijd verwacht dat zij een
professionele beroepshouding aanneemt die zich kenmerkt door bijvoorbeeld zorgvuldigheid,
integriteit, en eigen initiatief. Deze attitude wordt niet bij de uitwerking van elke EPA herhaald,
maar moet wel een bepalende factor zijn bij het al dan niet toevertrouwen. De handleiding
bekwaam verklaren geeft aan hoe deze aspecten meegenomen kunnen worden bij het
beoordelen en toevertrouwen.

3

Toelichting bij EPA’s per opleiding

De opleidingen voor OA, MOZ, en AM zijn initiële opleidingen. Alleen de SPS opleiding is een
vervolgopleiding. De kennis en vaardigheden van de anesthesiemedewerker mogen als
vereiste voor de deelname aan die opleiding tot SPS als aanwezig worden verondersteld. Dit
geldt ook voor de beroepshouding.
Deze aspecten zijn niet apart benoemd binnen de omschrijving van een EPA van de SPS. Zo
wordt de anesthesiologische zorg als bekend veronderstelt.
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3.1

Operatieassistent (OA)
−

−

−

−

−

−
−

3.2

De activiteiten die in elk ziekenhuis te behalen zijn, zijn beschreven in kern-EPA’s. De
activiteiten die een student alleen kan behalen in ziekenhuis met een specifieke
werksituatie, zijn beschreven in de specifieke EPA’s. De minimale eisen om een
diploma te behalen met een civiel effect wordt nog vastgesteld door het CZO.
Aan het begin van de opleiding zijn kleinere EPA’s geformuleerd [bijvoorbeeld:
Aansluiten en bedienen van medische apparatuur bij laagcomplexe operatieve zorg],
zodat een student al vroeg in de praktijk kleine activiteiten toevertrouwd kan krijgen
en zo kan wennen aan het werken met EPA’s. De kleinere EPA’s komen later samen in
grotere EPA’s [bijvoorbeeld: Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties]. Dit is omdat in
de praktijk de activiteit ook in zijn geheel toevertrouwd moet worden.
De meer omvangrijke werkprocessen (‘omlopen, instrumenten/assisteren’) zijn
opgedeeld in meerdere EPA’s op basis van complexiteit van de zorgsituatie. Dit is
gedaan omdat een meer complexe zorgsituatie als een wezenlijk andere
beroepsactiviteit gezien kan worden dan een laagcomplexe zorgsituatie. Daarom moet
dit ook apart toevertrouwd worden. ‘Complexiteit’ leek de meest gepaste en uniforme
manier om dit onderscheid te maken. Om te voorkomen dat deze complexiteit overal
anders geïnterpreteerd wordt, is complexiteit van operatieve zorg eenduidig vertaald
in een tabel. De verschillende organisaties kunnen deze complexiteit als leidraad
gebruiken om hun werksituatie vast te stellen.
De CanMEDs die in elke EPA centraal staan zijn tijdens de ontwikkeling in kaart
gebracht. De EPA’s zijn in eerste instantie in een tabel gekoppeld aan de CanMEDs. De
CanMeds zijn daarna toegevoegd aan de EPA-beschrijvingen.
Over het cluster heen zijn er generieke EPA’s geformuleerd [bijvoorbeeld: Opvangen en
begeleiden van de patiënt en zijn naasten/begeleider ]. Zie bijlage II voor de
samenhang van de EPA’s.
Aan de set van EPA’s is ook een ‘lege EPA’ toegevoegd. Deze EPA kan een organisatie
zelf aanvullen met specifieke zorgsituaties die toevertrouwd kan worden.
Zie bijlage I EPA titels opleiding OA en apart document EPA’s OA

Medewerker operatieve zorg (MOZ)

De EPA’s van de OA zijn de basis geweest voor de EPA’s van de MOZ. Het onderscheid en de
begrenzing van activiteiten van de MOZ zijn hierin helder weergegeven.
− De activiteiten die in elk ziekenhuis te behalen zijn, zijn beschreven in kern-EPA’s. De
activiteiten die een student alleen kan behalen in ziekenhuis met een specifieke
werksituatie, zijn beschreven in de specifieke EPA’s. De minimale eisen om een
diploma te behalen met een civiel effect wordt nog vastgesteld door het CZO.
− Aan het begin van de opleiding zijn kleinere EPA’s geformuleerd [bijvoorbeeld:
Aansluiten en bedienen van medische apparatuur bij laagcomplexe operatieve zorg],
zodat een student al vroeg in de praktijk kleine activiteiten toevertrouwd kan krijgen
en zo kan wennen aan het werken met EPA’s. De kleinere EPA’s komen later samen in
grotere EPA’s [bijvoorbeeld: Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties]. Dit is omdat in
de praktijk de activiteit ook in zijn geheel toevertrouwd moet worden.
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−

−

−

−
−

3.3

De meer omvangrijke werkprocessen (‘omlopen, instrumenten/assisteren’) zijn
opgedeeld in meerdere EPA’s op basis van complexiteit van de zorgsituatie. Dit is
gedaan omdat een meer complexe zorgsituatie als een wezenlijk andere
beroepsactiviteit gezien kan worden dan een laagcomplexe zorgsituatie. Daarom moet
dit ook apart toevertrouwd worden. ‘Complexiteit’ leek de meest gepaste en uniforme
manier om dit onderscheid te maken. Om te voorkomen dat deze complexiteit overal
anders geïnterpreteerd wordt, is complexiteit van operatieve zorg eenduidig vertaald
in een tabel. De verschillende organisaties kunnen deze complexiteit als leidraad
gebruiken om hun werksituatie vast te stellen.
De CanMEDs die in elke EPA centraal staan zijn tijdens de ontwikkeling in kaart
gebracht. De EPA’s zijn in eerste instantie in een tabel gekoppeld aan de CanMEDs. De
CanMeds zijn daarna toegevoegd aan de EPA-beschrijvingen.
Over het cluster heen zijn er generieke EPA’s geformuleerd [bijvoorbeeld: Opvangen en
begeleiden van de patiënt en zijn naasten/begeleider ]. Zie bijlage II voor de
samenhang van de EPA’s.
Aan de set van EPA’s is ook een ‘lege EPA’ toegevoegd. Deze EPA kan een organisatie
zelf aanvullen met specifieke zorgsituaties die toevertrouwd kan worden.
Zie bijlage I EPA titels opleiding MOZ en apart document EPA’s MOZ

Anesthesiemedewerker (AM)
−

−

−

−

De activiteiten die in elk ziekenhuis te behalen zijn, zijn beschreven in kern-EPA’s. De
activiteiten die een student alleen kan behalen in ziekenhuis met een specifieke
werksituatie, zijn beschreven in de specifieke EPA’s. De minimale eisen om een
diploma te behalen met een civiel effect wordt nog vastgesteld door het CZO.
Aan het begin van de opleiding zijn kleinere EPA’s geformuleerd [bijvoorbeeld:
Uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe
anesthesiologische zorgsituaties], zodat een student in de praktijk activiteiten
toevertrouwd kan worden. De kleinere EPA’s komen later samen in grotere EPA’s
[bijvoorbeeld: Coördineren en uitvoeren van perioperatieve laagcomplexe
anesthesiologische zorg bij patiënten onder algehele anesthesie]omdat in de praktijk
de activiteit ook in zijn geheel toevertrouwd moet worden.
De meer omvangrijke werkprocessen (‘ anesthesiologische perioperatieve zorg ’) zijn
opgedeeld in meerdere EPA’s op basis van complexiteit van de zorgsituatie. Dit is
gedaan omdat een meer complexe zorgsituatie als een wezenlijk andere
beroepsactiviteit gezien kan worden dan een laagcomplexe zorgsituatie. Dit moet
daarom ook apart toevertrouwd worden. ‘Complexiteit’ leek de meest gepaste en
uniforme manier om dit onderscheid te maken. Om te voorkomen dat deze
complexiteit overal anders geïnterpreteerd wordt, is complexiteit van
anesthesiologische zorg eenduidig vertaald in een tabel. De verschillende organisaties
kunnen deze complexiteit als leidraad gebruiken om hun werksituatie vast te stellen.
In het proces zijn de EPA’s langs de EPA’s van de anesthesiologen gelegd. Zij hebben
een ander structuur gebruikt om de EPA’s te formuleren en dit wijkt af van de
randvoorwaarden zoals beschreven in de EPA-handleiding van de EPA-experts
[bijvoorbeeld: Perioperatieve zorg bij patiënt zonder relevante comorbiditeit bij laag
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−

−

−
−

3.4

risico ingrepen]. De EPA’s van de AM zijn beschreven op basis ban de
randvoorwaarden zoals beschreven in de EPA-handleiding.
De CanMEDs die in elke EPA centraal staan zijn tijdens de ontwikkeling in kaart
gebracht. De EPA’s zijn in eerste instantie in een tabel gekoppeld aan de CanMEDs. De
CanMeds zijn daarna toegevoegd aan de EPA-beschrijvingen.
Over het cluster heen zijn er generieke EPA’s geformuleerd [bijvoorbeeld: Controleren,
interpreteren en registreren van gegevens in het daarvoor bestemde
(patiënten)registratiesysteem]. Zie bijlage II voor de samenhang van de EPA’s.
Aan de set van EPA’s is ook een ‘lege EPA’ toegevoegd. Deze EPA kan een organisatie
zelf aanvullen met een specifieke zorgsituatie die toevertrouwd kan worden.
Zie bijlage I EPA titels opleiding AM en apart document EPA’s AM.

Sedatiepraktijkspecialist (SPS)

De EPA’s van de initiële AM opleiding zijn voorwaardelijk voor de EPA’s van de SPS.
− De EPA’s van de SPS waren reeds geformuleerd. Deze EPA’s zijn bekeken en
geherformuleerd op basis van de vastgestelde EPA-handleiding van de EPA-experts.
− De Sedatie praktijkspecialist voert zelfstandig activiteiten uit zonder anesthesioloog.
Wel is er een anesthesioloog beschikbaar in geval van calamiteiten.
− Zie bijlage I EPA titels opleiding SPS en apart document EPA’s SPS.

3.5

Begrippenlijst

De gebruikte woorden en begrippen om EPA’s te omschrijven zijn zo opgesteld dat ze
eenduidig geïnterpreteerd kunnen worden. Zie bijlage III.

3.6

Complexiteit van zorg

De EPA’s van de OA/MOZ en AM zijn ingedeeld op basis van de indeling van complexiteit; laag,
midden en hoog complex. In bijlage IV staat een schematisch overzicht waarin is weergegeven
wat wordt verstaan onder laag, midden en hoog complex zorg.
Hoe moet het schema worden gelezen:
− als minimaal alle factoren laag complex zijn, is de zorgsituatie laag complex
− als minimaal één factor midden complex is en geen factoren hoogcomplex zijn, is de
zorgsituatie middencomplex
− als minimaal één factor hoogcomplex is, is de zorgsituatie hoogcomplex

3.7

Koppeling met CanMEDs

In de tabellen zijn de CanMEDs rollen aangeven die specifiek op de voorgrond staan bij de
betreffende EPA’s van de OA, MOZ, AM en SPS. Deze CanMEDs zijn ook verwerkt in de EPAbeschrijvingen. Zie bijlage V.

3.8

Vaardigheidslijsten voor afnemen van voorbehouden en risicovolle handelingen

In de praktijk dienen naast beroepsactiviteiten ook vaardigheden toevertrouwd te worden.
Deze vaardigheden zijn te ‘klein’ om als EPA te formuleren (ze betreffen meestal één
handeling). De opleidingsinstellingen kunnen samen met de praktijk vaardigheidslijsten
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ontwikkelen met daarop voorbehouden en risicovolle handelingen die toevertrouwd dienen te
worden. Zie bijlage VI.

3.9

Instromen in verpleegkundige vervolg opleidingen

Er is in het werkveld en opleidingsland nog discussie op welke wijze:
− de operatieassistenten, anesthesiemedewerker en sedatie praktijkspecialisten met
een verpleegkundige vooropleiding kunnen instromen in de verpleegkundige
vervolgopleidingen;
− de operatieassistenten, anesthesiemedewerker en sedatie praktijkspecialisten zonder
een verpleegkundige vooropleiding kunnen instromen in de verpleegkundige
vervolgopleidingen en wat daar voor ontwikkeld dient te worden.
Deze discussiepunten en de bijbehorende adviezen zijn beschreven in de
opleidingsarchitectuur. Op basis daarvan zullen er vervolgstappen genomen moeten worden
die buiten de scope van dit project vallen.

4

Toelichting invulling EPA-format

EPA-format
Titel

EPA MO-OA/MOZ/AM/SPS
Titel van de EPA met nummering. Ook wordt aangegeven als het hier gaat om een
specifieke EPA (als dit niet wordt vermeld gaat het om een kern EPA).

Status
Specificaties
&
beperkingen

Status van het document en datum
Het betreft:
Bestaat uit een korte omschrijving van de activiteit/taak.
De activiteit omvat:
Puntsgewijze beschrijving van het proces wat de activiteit behelst.
Tot deze activiteit behoort niet (indien van toepassing):
Hier wordt beschreven welke groep of activiteiten het niet betreft (bijv. zorgvrager
baby/kind behoren niet tot deze EPA)
Voorwaardelijke EPA’s (indien van toepassing):
Opsomming van de EPA’s die afgerond dienen te zijn.

CanMEDs

Zienswijze EPA’s

Hier worden de CanMEDs rollen aangeven welke specifiek op de voorgrond staan bij
deze EPA.
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Kennis,
vaardigheden en
gedrag

Kennis
Deze zijn kort en puntsgewijs beschreven. Zoveel als mogelijk is consistent taalgebruik
toegepast (standaard zinnen gebruikt).
Voor de exacte inhoud en diepgang van het kennisaspect zal het theoretische
component separaat beschreven worden (curriculum). Dit is nodig om een goed beeld te
verkrijgen welke theoretische kennis ten grondslag licht aan de betreffende EPA.
Als er voorwaardelijkheden staan benoemd in betreffende EPA betekent dit ook dat de
vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van die EPA waarnaar gerefereerd wordt als
uitgangspunt behoren bij die EPA. Deze kennisaspecten worden niet meer apart
omschreven.
Vaardigheden en gedrag
Aan het begin van elke EPA is de beroepsactiviteit beschreven. Hier zijn de vaardigheden
en gedrag beschreven die een student moet laten zien om de activiteit te kunnen
beoordelen en toevertrouwd te krijgen. Voor een goede beoordeling van deze activiteit
zal een aanvullend (praktijk)beoordelingsformulier (portfolio) ontwikkeld moeten
worden.
In veel EPA’s komen vaardigheden met elkaar overeen. Het is de context waarin de
vaardigheden moeten worden uitgevoerd die hierin het verschil maken.

Fase en niveau

Wanneer in de opleiding
De verwachting is dat de student na 3 maanden van het praktijkgedeelte de EPA op
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden.
Hier wordt een indicatie gegeven wanneer een student in de duur van de
opleiding/praktijkgedeelte een EPA kan afronden en op welk supervisie niveau. Dit kan
de student en de praktijk behulpzaam zijn bij het inzichtelijk krijgen van zijn/haar
leerroute. Maar ook voor de betreffende afdeling wordt hierdoor inzichtelijk wat de
inzetbaarheid is van een student tijdens zijn opleiding.

Tot slot
Zoals in de inleiding al aangegeven is er door veel professionals, zowel uit de praktijk als uit de
opleidingsaanbieders, hard gewerkt om de EPA’s te formuleren. Ook de klankbordgroepleden
en de aanwezigen bij de informatie- en spiegelbijeenkomst hebben meegelezen en goede
feedback gegeven. Er is getracht bij het beschrijven van de EPA’s zo volledig mogelijk te zijn. In
de praktijk zal blijken of dit is gelukt en in welke mate de formulering van de EPA’s werkbaar is
of nog vragen oproepen. Ook zal blijken of er meer samenhang tussen de verschillende EPA’s
gezien wordt en of deze eventueel samengevoegd kunnen worden.
Ons advies: Laten we aan de slag gaan met de EPA’s in de praktijk! Pas dan worden de
mogelijkheden en hiaten zichtbaar. Laten we met een open vizier dit traject aangaan en
openstaan voor verbeteringen. Zo vergroten we de flexibiliteit van onze opleidingen en sluiten
we nog beter aan bij de doelstellingen van het CZO Flex Level.
Het opleveren van de EPA’s bij afronden van de ontwikkelfase is een beginpunt van de
implementatiefase. In de praktijk zal blijken of de set aan EPA’s, de beschreven activiteiten en
vereisten inderdaad voldoen aan de opleidingsvragen die er liggen. Wie betrokken zijn bij de
evaluatie en bijstelling en welke criteria daarbij relevant zijn, moet nog worden vastgelegd.

Zienswijze EPA’s
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Belangrijke betrokkenen tot nu toe waren professionals van de werkvloer, werk- en
praktijkopleiders, theorieopleiders en leidinggevenden OK, beroepsverenigingen en
toezichthouders van CZO. Ons advies: blijf zoveel mogelijk de professionals die met curricula,
EPA’s en leren in de praktijk aan de slag gaan betrekken en benut de kans die er ligt: zorg dat
de praktijk echt leidend wordt in het leren op de werkplek!
Cherida Louz
Projectleider Cluster Medisch Ondersteunende Opleidingen, CZO Flex Level
en
Malou Stoffels
EPA-expert , werkgroep EPA-expert, CZO Flex Level

Zienswijze EPA’s
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Bijlage I EPA’s opleidingen
EPA’s opleiding OA
−
−
−
−

MO-OA-1 t/m 15 zijn kern EPA’s
MO-OA-16 t/m 22 zijn specifieke EPA’s
Studenten beginnen met MO-OA 1 t/m 7
Studenten werken aan EPA’s tegelijkertijd. Om EPA’s toevertrouwd te krijgen gelden
voorwaardelijk EPA’s die eerder zijn toevertrouwd.

Nummer
MO-OA-1
MO-OA-2
MO-OA-3
MO-OA-4

MO-OA-5
MO-OA-6
MO-OA-7
MO-OA-8

MO-OA-9

MO-OA-10

MO-OA-11

MO-OA-12

MO-OA-13

MO-OA-14
MO-OA-15
MO-OA-16
MO-OA-17

Titel
Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen
voor laagcomplexe operatieve zorg
Bedrijfsklaar maken van de OK voor laagcomplexe
operatieve zorg
Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn
naasten/begeleider
Participeren in, uitvoeren en registreren van
perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe
operatieve zorgsituaties
Controleren, interpreteren en registreren van gegevens
in het daarvoor bestemde (patiënten)registratiesysteem
Aansluiten en bedienen van medische apparatuur bij
laagcomplexe operatieve zorg
Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal voor
onderzoek bij operatieve zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe
zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden perioperatief in
middencomplexe zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe,
acute en/of veranderende zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel
technische / assisterende werkzaamheden perioperatief
in laagcomplexe zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel
technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief
in middencomplexe zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel
technische werkzaamheden perioperatief in
hoogcomplexe, acute en/of veranderende zorgsituaties
Regie voeren over de operatieve zorg op de OK
gedurende de dag
Geven van (werk)begeleiding aan studenten en
stagiaires binnen het OKC
Dagcoördinatie uitvoeren binnen en buiten het OKC
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden bij een interventiebehandeling

Voorwaardelijkheid

MO-OA 4, 5
MO-OA 1 t/m 7

MO-OA-8

MO-OA-9

MO-OA 1 t/m 7

MO-OA-8, 11

MO-OA-10, 12

MO-OA-13
MO-OA-9, 12
MO-OA- 1 t/m 15
MO-OA-10

MO-OA-18

MO-OA-19

MO-OA-20

MO-OA-21

MO-OA-22

bij patiënten binnen en buiten het OKC
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel
technische werkzaamheden bij een interventie
behandeling bij patiënten binnen en buiten het OKC
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden bij specialistische operatieve
zorg bij kinderen
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel
technische werkzaamheden bij specialistische
operatieve zorg bij kinderen
Coördineren en uitvoeren van omloopwerkzaamheden
bij (specialistische) hoogcomplexe en veranderende
operatieve zorg bij...(in te vullen door
afdeling/instelling)
Coördineren en uitvoeren van instrumenteel technische
werkzaamheden bij (specialistische) hoogcomplexe en
veranderende operatieve zorg bij...(in te vullen door
afdeling/instelling)

MO-OA-13

MO-OA-9

MO-OA-10, 12

MO-OA-10

MO-OA-13

EPA’s opleiding MOZ
−
−
−
−

MO-MOZ-1 t/m 13 zijn kern EPA’s
MO-MOZ-14 en 15 zijn specifieke EPA’s
Studenten beginnen met MO-MOZ 1 t/m 7
Studenten werken aan EPA’s tegelijkertijd. Om EPA’s toevertrouwd te krijgen gelden
voorwaardelijk EPA’s die eerder zijn toevertrouwd.

Nummer
MO-MOZ-1
MO-MOZ-2
MO-MOZ-3
MO-MOZ-4

MO-MOZ-5
MO-MOZ-6
MO-MOZ-7
MO-MOZ-8

MO-MOZ-9

MO-MOZ-10

Titel
Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen
voor laagcomplexe operatieve zorg
Bedrijfsklaar maken van de OK voor laagcomplexe
operatieve zorg
Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn
naasten/begeleider
Participeren in, uitvoeren en registreren van
perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe
operatieve zorgsituaties
Controleren, interpreteren en registreren van gegevens
in het daarvoor bestemde (patiënten)registratiesysteem
Aansluiten en bedienen van medische apparatuur bij
laagcomplexe operatieve zorg
Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal voor
onderzoek bij operatieve zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe
zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden perioperatief in
middencomplexe zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel
technisch/assisterende werkzaamheden perioperatief in

Zienswijze EPA’s

Voorwaardelijkheid

MO-MOZ-4, 5
MO-MOZ-1 t/m 7

MO-MOZ-8

MO-MOZ-1 t/m 7

15

MO-MOZ-11

MO-MOZ-12
MO-MOZ-13
MO-MOZ-14

MO-MOZ-15

laagcomplexe zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel
technische/assisterende werkzaamheden perioperatief
in middencomplexe zorgsituaties
Regie voeren op de operatiekamer bij laag- en
middencomplexe operatieve zorg
Geven van (werk)begeleiding aan 1ste jaars studenten
en stagiaires binnen het OKC
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden perioperatief in laag- en
middencomplexe zorgsituaties bij...(in te vullen door
afdeling/instelling)
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel
technische/assisterende werkzaamheden perioperatief
in laag- en middencomplexe zorgsituaties bij...(in te
vullen door afdeling/instelling)

MO-MOZ-8, 10

MO-MOZ-11
MO-MOZ-11
MO-MOZ-9

MO-MOZ-8, 10

EPA’s opleiding AM
−
−
−
−

MO-AM-1 t/m 24 zijn kern EPA’s
MO-AM-25 en 29 zijn specifieke EPA’s
Studenten beginnen met MO-AM 1 t/m 7
Studenten werken aan EPA’s tegelijkertijd. Om EPA’s toevertrouwd te krijgen gelden
voorwaardelijk EPA’s die eerder zijn toevertrouwd.

Nummer
MO-AM-1
MO-AM-2
MO-AM-3
MO-AM-4

MO-AM-5

MO-AM-6
MO-AM-7
MO-AM-8
MO-AM-9

MO-AM-10

MO-AM-11

Titel
Bedrijfsklaar maken van de OK voor anesthesiologische
zorg
Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen
voor basis anesthesiologische zorg
Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn
naasten/begeleider
Aansluiten en bedienen van monitoring, en
interpreteren van vitale parameters van patiënten in
laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties
Participeren in, uitvoeren en registreren van
perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe
anesthesiologische zorg
Controleren, interpreteren en registreren van gegevens
in het (patiënten)registratiesysteem
Transporteren van patiënten in laagcomplexe
anesthesiologische zorgsituaties
Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij
patiënten
Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij
patiënten met een verwachte of onverwachte moeilijke
en/ of bedreigde luchtweg
Coördineren en uitvoeren van peroperatieve
laagcomplexe anesthesiologische zorg bij
patiënten onder locoregionale anesthesie
Coördineren en uitvoeren van peroperatieve
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Voorwaardelijkheid

MO-AM-1, 2

MO-AM-4, 5, 6
MO-AM-4
MO-AM-8

MO-AM-7, 8

MO-AM-7, 8

16

MO-AM-12
MO-AM-13
MO-AM-14
MO-AM-15

MO-AM-16
MO-AM-17
MO-AM-18
MO-AM-19
MO-AM-20
MO-AM-21
MO-AM-22

MO-AM-23
MO-AM-24
MO-AM-25
MO-AM-26

MO-AM-27

MO-AM-28
MO-AM-29

laagcomplexe anesthesiologische zorg bij patiënten
onder algehele anesthesie
Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg
bij patiënten in laagcomplexe zorgsituaties
Regie voeren over anesthesiologische zorg op de OK
gedurende de dag
Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen
voor geavanceerde anesthesiologische zorg
Aansluiten en bedienen van monitoring, en
interpreteren van vitale parameters van patiënten
in midden- en hoogcomplexe anesthesiologische
zorgsituaties
Transporteren van patiënten in midden- en
hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties
Coördineren en uitvoeren van
peroperatieve middencomplexe anesthesiologische zorg
Coördineren en uitvoeren van peroperatieve
hoogcomplexe anesthesiologische zorg
Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg
bij patiënten in midden- of hoogcomplexe zorgsituaties
Coördineren en uitvoeren van perioperatieve
anesthesiologische zorg bij patiënten acute situaties
Coördineren en uitvoeren van anesthesiologische
perioperatieve zorg bij een sectio caesarea
Coördineren en uitvoeren perioperatieve
anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar
zonder comorbiditeiten
Geven van (werk)begeleiding aan studenten en
stagiaires binnen het OKC
Coördineren en uitvoeren van anesthesiologische zorg
op locaties buiten het OKC
Coördineren en uitvoeren van perioperatieve
anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-2 jaar
Coördineren en uitvoeren van midden- of
hoogcomplexe anesthesiologische zorg bij kinderen
tussen 2-16 jaar
Coördineren en uitvoeren van specialistische
anesthesiologische zorg bij...(in te vullen door
afdeling/instelling)
Uitvoeren van taken als onderdeel van het
reanimatieteam
Dagcoördinatie uitvoeren over anesthesiologische zorg
binnen en buiten het OKC

MO-AM-10, 11
MO-AM-13
MO-AM-2, 12
MO-AM-12

MO-AM-15
MO-AM-16
MO-AM-17
MO-AM-18
MO-AM-19
MO-AM-17, 20
MO-AM-18

MO-AM-13
MO-AM-20, 22
MO-AM- 1 t/m 24
MO-AM- 1 t/m 24

MO-AM- 1 t/m 24

MO-AM- 1 t/m 24

EPA’s opleiding SPS
−
−
−

MO-SPS-1 t/m 9 zijn kern EPA’s
MO-SPS-10 is een specifieke EPA
MO-SPS-3, 6 en 7 zijn niet zonder elkaar te behalen omdat de student zelfstandig moet
kunnen sederen.

Zienswijze EPA’s
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−

Studenten werken aan EPA’s tegelijkertijd. Om EPA’s toevertrouwd te krijgen gelden
voorwaardelijk EPA’s die eerder zijn toevertrouwd.

Nummer
MO-SPS-1

Titel
Uitvoeren van lichamelijk onderzoek bij patiënten in de
pre-sedatiefase

MO-SPS-2

Informeren over de sedatie en verkrijgen van
toestemming van de patiënt in de pre-sedatiefase
Coördineren en uitvoeren van de per-sedatiezorg bij
patiënten met ASA-classificatie 1 en 2
Coördineren en uitvoeren van post-sedatiezorg
Coördineren en uitvoeren van de per-sedatiezorg bij
patiënten met ASA-classificatie 3 en 4
Coördineren en uitvoeren van peri-sedatiezorg bij
patiënten in veranderende en acute situaties
Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij
sedatiepatiënten met een bedreigde luchtweg
Coördineren en uitvoeren van de peri-sedatiezorg bij
patiënten in buikligging met ASA-classificatie 1 t/m 4
Uitvoeren van screening bij patiënten en het nemen van
vervolgacties in de pre-sedatiefase

MO-SPS-3
MO-SPS-4
MO-SPS-5
MO-SPS-6
MO-SPS-7
MO-SPS-8
MO-SPS-9

MO-SPS-10

Voorwaardelijkheid

MO-SPS-1, 2, 4, 6, 7
MO-SPS-3
MO-SPS-3
MO-SPS-3
MO-SPS-3
MO-SPS-3, 5
MO-SPS-3, 5

Coördineren en uitvoeren van peri-sedatiezorg bij
patiënten bij endoscopieën via de luchtweg

Zienswijze EPA’s
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Bijlage II Samenhang opleidingen
AM-OA-MO

SPS
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Bijlage III Begrippenlijst MOO
OA/MOZ
Begrippenlijst OA/MOZ
Ruimten

Begrippen

Overlegmomenten

Coördineren

OKC

Operatiekamercomplex

OK

Operatiekamer

CSA
Perioperatief

Centrale Sterilisatie Afdeling
Pre-, per en postoperatief

Laag-, midden-, en
hoogcomplex
Patiëntmateriaal

Zie de tabellen complexiteit van zorg voor de
OA/MOZ en AM
Organen, weefsels en vloeistoffen voor
histologisch- (pathologie, cytologie),
bacteriologisch-, klinisch- en chemisch onderzoek
of voor de patiënt zelf (galstenen)
Stopmomenten, Sign-in, Sign-out , briefing,
debriefing, overdracht
Aandeel hebben-deelnemen aan-, stop- en
overdrachtsmomenten
Zelfstandig organiseren van de uitvoerende taken:
analyseren, voorbereiden, organiseren/plannen,
uitvoeren/delegeren, evalueren en
verantwoorden van operatieve/anesthesiologische
zorg op basis van klinisch redeneren
Proactief je rol pakken, leiding nemen: proactief
handelen m.b.t. taken en verantwoordelijkheden
op de OK.
Persoon die verantwoordelijk is voor het bewaken
van de voortgang van het operatiedagprogramma,
organiseren van aflos en handelen bij
veranderingen en knelpunten.
Samensteller en plannen van (acute)operaties
voor operatiedagprogramma van het OKC
Een verzamelnaam voor de operatieve zorg m.b.t.
patiënt, operatieprocedures, operatietechnieken,
instrumentarium, medische apparaten, materialen
en middelen, die doorgaans gebruikt worden voor
elk type operatie.
Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van
ziektekiemen

Perioperatieve
overlegmomenten
Participeren in
overlegmomenten
Coördineren van zorg

Regie voeren

Dagcoördinator

Programma coördinator
Zorg

Operatieve zorg en
technieken

Isolatiemaatregelen

Apparatuur/
hulpmiddelen/
materialen/
instrumenten

Medische hulpmiddelen

Medische apparatuur, instrumenten, implantaten,
materialen en middelen

IGDH

Instrumenten, gazen, disposables,
hechtmaterialen
Apparatuur die standaard gebruikt wordt bij

Basis medisch apparatuur

Geavanceerde medisch
apparatuur/hulpmiddelen

Specifieke instrumenten

Basis hulpmiddelen

Specialistische
geavanceerde
apparatuur/hulpmiddelen

Overig

Klinisch redeneren

POS
CRM
AVG

operatieve zorg, zoals: zuigapparatuur,
bloedleegte, diathermieapparaat, scopietoren, etc.
Alle apparatuur die in aanvulling op de basis
apparatuur wordt gebruikt, zoals: Ligasure,
argondiathermie, microscoop, pompen voor
infusievloeistoffen, staplers, hulpstukken voor
extensietafel. etc.
Alle instrumenten die in aanvulling op basis
instrumenten specifiek bij een bepaalde operatie
worden gebruikt.
Alle materialen/hulpmiddelen die standaard
gebruikt worden bij een operatie, zoals: gazen,
hechtingen, afdekmateriaal, desinfectiemiddelen,
kussens voor positioneringen, etc.
Alle apparatuur/hulpmiddelen die in aanvulling op
de basis en geavanceerde
apparatuur/hulpmiddelen wordt gebruikt zoals:
Robot, neuroboor, sternumzaag,
navigatieapparatuur, etc.
Vaardigheid om eigen observaties en
interpretaties te koppelen aan medische kennis
(fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie).
Pre Operatieve Screening
Crew Recource Management
Algemene Verordening Gegevensbescherming

AM/SPS
Begrippenlijst AM/SPS
Ruimten

Begrippen

Overlegmomenten

Coördineren

Zienswijze EPA’s

OKC

Operatiekamercomplex

OK

Operatiekamer

CSA
Perioperatief

Centrale Sterilisatie Afdeling
Pre-, per en postoperatief

Laag-, midden-, en
hoogcomplex
Patiëntmateriaal

Zie de tabellen complexiteit van zorg voor de
OA/MOZ en AM
Organen, weefsels en vloeistoffen voor
histologisch- (pathologie, cytologie),
bacteriologisch-, klinisch- en chemisch onderzoek
of voor de patiënt zelf (galstenen)
Stopmomenten, Sign-in, Sign-out , briefing,
debriefing, overdracht
Aandeel hebben-deelnemen aan-, stop- en
overdrachtsmomenten
Zelfstandig organiseren van de uitvoerende taken:
analyseren, voorbereiden, organiseren/plannen,
uitvoeren/delegeren, evalueren en

Perioperatieve
overlegmomenten
Participeren in
overlegmomenten
Coördineren van zorg
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Regie voeren

Dagcoördinator

Programma coördinator
Zorg

Isolatiemaatregelen

Anesthesiologisch
e zorg

Basis anesthesiologische
zorg
Geavanceerde
anesthesiologische zorg

Apparatuur/
hulpmiddelen/
materialen/instru
menten

Geavanceerde
anesthesiologische
apparatuur

Basis medische
hulpmiddelen (AM)

Specialistische
geavanceerde
anesthesiologische
hulpmiddelen
Specialistische
geavanceerde
anesthesiologische
apparatuur/hulpmiddelen

Medicatie

Basismedicatie
Geavanceerde medicatie

Handelingen

Basis technische
handelingen
Geavanceerde technische
handelingen

Monitoring

Zienswijze EPA’s

Basismonitoring

verantwoorden van operatieve/anesthesiologische
zorg op basis van klinisch redeneren
Proactief je rol pakken, leiding nemen: proactief
handelen m.b.t. taken en verantwoordelijkheden
op de OK.
Persoon die verantwoordelijk is voor het bewaken
van de voortgang van het operatiedagprogramma,
organiseren van aflos en handelen bij
veranderingen en knelpunten.
Samensteller en plannen van (acute)operaties
voor operatiedagprogramma van het OKC
Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van
ziektekiemen
Alle anesthesiologische zorg die valt binnen de
laag complexe anesthesiologische zorgsituatie
Alle anesthesiologische zorg die valt binnen de
midden tot hoog complexe anesthesiologische
zorgsituatie
Alle anesthesiologische apparatuur die in
aanvulling op de basisapparatuur wordt gebruikt,
zoals de BIS, arteriële en veneuze druksystemen,
rapid infusion systeem en de cellsaver en niet valt
onder de specifiek geavanceerde
anesthesiologische apparatuur
Benodigde middelen om basis anesthesiologische
zorg te kunnen geven: zoals een kap, swiffel, filter,
tube, larynxmasker, infuus met infuussysteem en
dergelijke.
Alle anesthesiologische apparatuur die in
aanvulling op de basis en geavanceerde
anesthesiologische hulpmiddelen worden
gebruikt.
Alle anesthesiologische apparatuur die in
aanvulling op de basis en geavanceerde
apparatuur wordt gebruikt zoals: bronchoscoop,
dubbellumen tube, defibrillator, pulmonaal
katheter, spinaal katheter, Swan Ganz katheter en
een (externe) pacemaker
Alle medicatie die standaard wordt klaargemaakt
bij alle procedures
Alle medicatie die wordt gebruikt in aanvulling op
de groep medicatie die als basismedicatie kan
worden bestempeld binnen een ziekenhuis
Alle anesthesiologische handelingen die

worden verricht in laagcomplexe zorgsituaties
Alle anesthesiologische handelingen die
worden verricht in midden en hoog complexe
zorgsituaties
3 en 5 leads ECG, NIBP, saturatiemeter,
2
thermometer en de EtCO
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Geavanceerde monitoring

Geavanceerde vitale
parameters
Overig

Klinisch redeneren

POS
CRM
AVG

Zienswijze EPA’s

Alle monitoring die aan de patiënt wordt
aangesloten in aanvulling op de basismonitoring,
zoals een arterielijn, CVD en dergelijke
De parameters die worden verkregen door middel
van het aansluiten van geavanceerde monitoring
zoals arterielijncurve, CVD-curve etc.
Vaardigheid om eigen observaties en
interpretaties te koppelen aan medische kennis
(fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie).
Pre Operatieve Screening
Crew Recource Management
Algemene Verordening Gegevensbescherming
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Bijlage IV Complexiteit van zorg
Complexiteit van zorg OA/MOZ
Toelichting
− als minimaal alle factoren laag complex zijn, is de zorgsituatie laag complex
− als minimaal één factor midden complex is en geen factoren hoogcomplex zijn, is de
zorgsituatie middencomplex
− als minimaal één factor hoogcomplex is, is de zorgsituatie hoogcomplex
Complexiteit van zorg OA/MOZ
Laag
complexe
zorg
Patiënt

BMI > 35

Eerdere operaties in zelfde
compartiment
ASA 1 en 2, 3

2
2
1

ASA 4 en 5

2

Anesthesiologische
complicaties
BRMO

Klein

2
2

1

Gering

2

groot

Omgeving

Type ingreep

OK en o.a.
dagbehandeling,
onderzoeks- en/of
behandelkamer
IC, SEH, HCK,
interventieradiologie
Spoed laag- en
middencomplex in
dagprogramma
Spoed: buiten
kantooruren, hoogcomplex
en code rood
Verwacht bloedverlies
(>1000ml)
Converteren

Hoog
complexe
zorg
3

Lichamelijke beperkingen

Kans op complicaties
peroperatief

Midden
complexe
zorg

3

1

3

2

3
3
3

Multidisciplinair
Meerdere
operatiegebieden
(compartimenten)
Ongecompliceerde
enkelvoudige ingrepen
Implantatiechirurgie

3
3
1
2

Gebruik ioniserende
straling
Gebruik cytostatica

Benodigde apparatuur

Basis apparatuur op OK

2
3

1

Geavanceerde apparatuur

2

Robot

Benodigde
instrumentarium/
materialen

Basis instrumentarium

3

1

Specifiek instrumentarium
Basis materialen

2
1

Specifieke materialen

Positionering patiënt

Rugligging en steensnede
ligging
Buikligging, zijligging
Overige liggingen en
afwijkende operatiefels

Zienswijze EPA’s
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1
2
3
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Complexiteit van zorg AM
Toelichting
− als minimaal alle factoren laag complex zijn, is de zorgsituatie laag complex
− als minimaal één factor midden complex is en geen factoren hoogcomplex zijn, is de
zorgsituatie middencomplex
− als minimaal één factor hoogcomplex is, is de zorgsituatie hoogcomplex
Complexiteit van zorg AM
Laag
complexe
zorg
ASA

ASA 1

1

ASA 2

1

ASA 3

Midden
complexe zorg

2

ASA 4/5

Anesthesie techniek

Loco regionaal

3

1

Loco regionaal + sedatie
Spinaal

2
1

Spinaal + sedatie

Locatie van de ingreep

2

Algeheel

1

Op OK

1

Buitenlocatie

Situatie type

Electief

2

1

Spoed
Type ingreep

Korter dan 2 uur

3
1

Langer dan 2 uur
Verwacht bloedverlies
(<500ml)
Verwacht bloedverlies (500 1000ml)
Verwacht bloedverlies
(>1000ml)
Laparoscopisch

Benodigde apparatuur

Basis apparatuur

Hoog
complexe
zorg

2
1
2
3
2

1

BMI

BIS

2

Arterielijn

2

Centrale lijn

2

Rapid infusion system

2

Cellsaver

2

Dubbellumen tube

3

Bronchusblokker

3

Bronchoscoop

3

Defibrillator

3

Pulmonaal katheter

3

Spinaal katheter

3

Swan Ganz katheter

3

(Externe) Pacemaker

3

<19

3

19 - <30

1

30 - 35

2

> 35

Positionering patiënt

Zienswijze EPA’s

Rugligging en steensnede
ligging
Overige liggingen

3

1
2
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Bijlage V Koppeling EPA’s met CanMEDs

MO-OA-1

MO-OA-2
MO-OA-3
MO-OA-4

MO-OA-5

MO-OA-6

MO-OA-7

MO-OA-8

MO-OA-9

MO-OA-10

MO-OA-11

MO-OA-12

MO-OA-13

Klaarzetten en controleren van medische
hulpmiddelen voor laagcomplexe
operatieve zorg
Bedrijfsklaar maken van de OK voor
laagcomplexe operatieve zorg
Opvangen en begeleiden van de patiënt
en zijn naasten/begeleider
Participeren in, uitvoeren en registreren
van perioperatieve overlegmomenten bij
laagcomplexe operatieve zorgsituaties
Controleren, interpreteren en registreren
van gegevens in het daarvoor bestemde
(patiënten)registratiesysteem
Aansluiten en bedienen van medische
apparatuur bij laagcomplexe operatieve
zorg
Verzorgen en registreren van
patiëntmateriaal voor onderzoek bij
operatieve zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden perioperatief in
laagcomplexe zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden perioperatief in
middencomplexe zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden perioperatief in
hoogcomplexe, acute en/of
veranderende zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
instrumenteel technische / assisterende
werkzaamheden perioperatief in
laagcomplexe zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
instrumenteel technische/ assisterende
werkzaamheden perioperatief in
middencomplexe zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
instrumenteel technische
werkzaamheden perioperatief in
hoogcomplexe, acute en/of

Professionaliteit

Organisatie
lidmaatschap

Maatschappelijk
handelen

Kennis en
wetenschap

Samenwerking

Communicatie

EPA

Vakinhoudelijk
handelen

CanMEDs OA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MO-OA-16
MO-OA-17

MO-OA-18

MO-OA-19

MO-OA-20

MO-OA-21

MO-OA-22

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Samenwerking

MO-OA-15

veranderende zorgsituaties
Regie voeren over de operatieve zorg op
de OK gedurende de dag
Geven van (werk)begeleiding aan
studenten en stagiaires binnen het OKC
Dagcoördinatie uitvoeren binnen en
buiten het OKC
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden bij een
interventiebehandeling bij patiënten
binnen en buiten het OKC
Coördineren van zorg en uitvoeren van
instrumenteel technische
werkzaamheden bij een interventie
behandeling bij patiënten binnen en
buiten het OKC
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden bij
specialistische operatieve zorg bij
kinderen
Coördineren van zorg en uitvoeren van
instrumenteel technische
werkzaamheden bij specialistische
operatieve zorg bij kinderen
Coördineren en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden bij
(specialistische) hoogcomplexe en
veranderende operatieve zorg bij...(in te
vullen door afdeling/instelling)
Coördineren en uitvoeren van
instrumenteel technische
werkzaamheden bij (specialistische)
hoogcomplexe en veranderende
operatieve zorg bij...(in te vullen door
afdeling/instelling)

Communicatie

MO-OA-14

MO-MOZ-1

MO-MOZ-2
MO-MOZ-3

Klaarzetten en controleren van medische
hulpmiddelen voor laagcomplexe
operatieve zorg
Bedrijfsklaar maken van de OK voor
laagcomplexe operatieve zorg
Opvangen en begeleiden van de patiënt

Zienswijze EPA’s

Professionaliteit

Organisatie
lidmaatschap

Maatschappelijk
handelen

Kennis en
wetenschap

EPA

Vakinhoudelijk
handelen

CanMEDs MOZ

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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MO-MOZ-6

MO-MOZ-7

MO-MOZ-8

MO-MOZ-9

MO-MOZ-10

MO-MOZ-11

MO-MOZ-12
MO-MOZ-13

MO-MOZ-14

MO-MOZ-15

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Samenwerking

MO-MOZ-5

en zijn naasten/begeleider
Participeren in, uitvoeren en registreren
van perioperatieve overlegmomenten bij
laagcomplexe operatieve zorgsituaties
Controleren, interpreteren en registreren
van gegevens in het daarvoor bestemde
(patiënten)registratiesysteem
Aansluiten en bedienen van medische
apparatuur bij laagcomplexe operatieve
zorg
Verzorgen en registreren van
patiëntmateriaal voor onderzoek bij
operatieve zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden perioperatief in
laagcomplexe zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden perioperatief in
middencomplexe zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
instrumenteel technisch/assisterende
werkzaamheden perioperatief in
laagcomplexe zorgsituaties
Coördineren van zorg en uitvoeren van
instrumenteel technische/assisterende
werkzaamheden perioperatief in
middencomplexe zorgsituaties
Regie voeren op de operatiekamer bij
laag- en middencomplexe operatieve zorg
Geven van (werk)begeleiding aan 1ste
jaars studenten en stagiaires binnen het
OKC
Coördineren van zorg en uitvoeren van
omloopwerkzaamheden perioperatief in
laag- en middencomplexe zorgsituaties
bij...(in te vullen door afdeling/instelling)
Coördineren van zorg en uitvoeren van
instrumenteel technische/assisterende
werkzaamheden perioperatief in laag- en
middencomplexe zorgsituaties bij...(in te
vullen door afdeling/instelling)

Communicatie

MO-MOZ-4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Zienswijze EPA’s

Professionaliteit

Organisatie
lidmaatschap

Maatschappelijk
handelen

Kennis en
wetenschap

EPA

Vakinhoudelijk
handelen

CanMEDs AM
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MO-AM-1
MO-AM-2

MO-AM-3
MO-AM-4

MO-AM-5

MO-AM-6

MO-AM-7

MO-AM-8
MO-AM-9

MO-AM-10

MO-AM-11

MO-AM-12

MO-AM-13
MO-AM-14

MO-AM-15

MO-AM-16

MO-AM-17

Bedrijfsklaar maken van de OK voor
anesthesiologische zorg
Klaarzetten en controleren van medische
hulpmiddelen voor basis
anesthesiologische zorg
Opvangen en begeleiden van de patiënt
en zijn naasten/begeleider
Aansluiten en bedienen van monitoring,
en interpreteren van vitale parameters
van patiënten in laagcomplexe
anesthesiologische zorgsituaties
Participeren in, uitvoeren en registreren
van perioperatieve overlegmomenten bij
laagcomplexe anesthesiologische zorg
Controleren, interpreteren en registreren
van gegevens in het
(patiënten)registratiesysteem
Transporteren van patiënten in
laagcomplexe anesthesiologische
zorgsituaties
Coördineren en uitvoeren van
luchtwegmanagement bij patiënten
Coördineren en uitvoeren van
luchtwegmanagement bij patiënten met
een verwachte of onverwachte moeilijke
en/ of bedreigde luchtweg
Coördineren en uitvoeren van
peroperatieve laagcomplexe
anesthesiologische zorg bij
patiënten onder locoregionale anesthesie
Coördineren en uitvoeren van
peroperatieve laagcomplexe
anesthesiologische zorg bij patiënten
onder algehele anesthesie
Uitvoeren van postoperatieve
anesthesiologische zorg bij patiënten in
laagcomplexe zorgsituaties
Regie voeren over anesthesiologische
zorg op de OK gedurende de dag
Klaarzetten en controleren van medische
hulpmiddelen voor geavanceerde
anesthesiologische zorg
Aansluiten en bedienen van monitoring,
en interpreteren van vitale parameters
van patiënten in midden- en
hoogcomplexe anesthesiologische
zorgsituaties
Transporteren van patiënten in middenen hoogcomplexe anesthesiologische
zorgsituaties
Coördineren en uitvoeren van
peroperatieve middencomplexe
anesthesiologische zorg

Zienswijze EPA’s

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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MO-AM-18

MO-AM-19

MO-AM-20

MO-AM-21

MO-AM-22

MO-AM-23
MO-AM-24

MO-AM-25

MO-AM-26

MO-AM-27

MO-AM-28
MO-AM-29

Coördineren en uitvoeren van
peroperatieve hoogcomplexe
anesthesiologische zorg
Uitvoeren van postoperatieve
anesthesiologische zorg bij patiënten in
midden- of hoogcomplexe zorgsituaties
Coördineren en uitvoeren van
perioperatieve anesthesiologische zorg
bij patiënten acute situaties
Coördineren en uitvoeren van
anesthesiologische perioperatieve zorg
bij een sectio caesarea
Coördineren en uitvoeren perioperatieve
anesthesiologische zorg bij kinderen
tussen 2-16 jaar zonder comorbiditeiten
Geven van (werk)begeleiding aan
studenten en stagiaires binnen het OKC
Coördineren en uitvoeren van
anesthesiologische zorg op locaties
buiten het OKC
Coördineren en uitvoeren van
perioperatieve anesthesiologische zorg
bij kinderen tussen 0-2 jaar
Coördineren en uitvoeren van midden- of
hoogcomplexe anesthesiologische zorg bij
kinderen tussen 2-16 jaar
Coördineren en uitvoeren van
specialistische anesthesiologische zorg
bij...(in te vullen door afdeling/instelling)
Uitvoeren van taken als onderdeel van
het reanimatieteam
Dagcoördinatie uitvoeren over
anesthesiologische zorg binnen en buiten
het OKC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
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x
x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MO-SPS-2

Informeren over de sedatie en verkrijgen
van toestemming van de patiënt in de
pre-sedatiefase
Coördineren en uitvoeren van de per-

x

x

x

x

x

x

x

x

MO-SPS-3

Zienswijze EPA’s

Professionaliteit

x

Organisatie
lidmaatschap

Uitvoeren van lichamelijk onderzoek bij
patiënten in de pre-sedatiefase

Maatschappelijk
handelen

Samenwerking

MO-SPS-1

EPA

Kennis en
wetenschap

Communicatie

Vakinhoudelijk
handelen

CanMEDs SPS

x

x

x

x

x

x
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MO-SPS-4
MO-SPS-5

MO-SPS-6

MO-SPS-7

MO-SPS-8

MO-SPS-9

MO-SPS-10

sedatiezorg bij patiënten met ASAclassificatie 1 en 2
Coördineren en uitvoeren van postsedatiezorg
Coördineren en uitvoeren van de persedatiezorg bij patiënten met ASAclassificatie 3 en 4
Coördineren en uitvoeren van perisedatiezorg bij patiënten in veranderende
en acute situaties
Coördineren en uitvoeren van
luchtwegmanagement bij
sedatiepatiënten met een bedreigde
luchtweg
Coördineren en uitvoeren van de perisedatiezorg bij patiënten in buikligging
met ASA-classificatie 1 t/m 4
Uitvoeren van screening bij patiënten en
het nemen van vervolgacties in de presedatiefase
Coördineren en uitvoeren van perisedatiezorg bij patiënten bij
endoscopieën via de luchtweg

Zienswijze EPA’s

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x
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x

x
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Bijlage VI Vaardighedenlijst van voorbehouden- en
risicovolle handelingen
Vaardighedenlijst AM
Vaardigheidslijst AM
1

Toepassen van kapbeademing

2

Assisteren bij het inbrengen van endotracheale tube
(intuberen)
Zelfstandig inbrengen endotracheale tube
(intuberen)

3

4

Extuberen

5

Inbrengen larynxmasker

6

Verwijderen larynxmasker

7

Uitzuigen via neus een keelholte en bronchiaal toilet

8

Inbrengen temperatuursonde

9

Inbrengen maagsonde (nasaal of oraal)

10

Inbrengen blaaskatheterisatie

11

Inbrengen perifeer veneuze canule (infuus)

12

Flushen van een perifeer veneuze canule (infuus)

13

Toedienen van medicatie (intraveneus, subcutaan of
intramusculair)

14
15

Toedienen van medicatie doormiddel van een
perfussor (infuus als epiduraalkatheter)
Flushen van arterieel druksysteem

16

Inbrengen perifeer arteriële canule (arterielijn)

17

Bloed afnemen via arterielijn

18

Bloed afnemen via centraal veneuze katheter

Zienswijze EPA’s
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19

Bloed afnemen d.m.v. een venapunctie

20

Bloedafname d.m.v. een arteriële punctie

21

Toedienen van bloedproducten

22

Verwijderen van een arterielijn

23

Assisteren bij het inbrengen van centraal veneuze lijn

24

Verwijderen van een centraal veneuze lijn

25

Vocht toedienen d.m.v. rapid infusion systeem

26

Flushen van een subclavia- en jugulariskatheter

27

Etc...

Nb. De afdeling/instelling kan zelf voorbehouden- en risicovolle handelingen toevoegen.

Vaardighedenlijst OA
Vaardigheidslijst OA
1

Inbrengen blaaskatheter vrouw en/of man

2

Knopen van ligaturen en hechtingen

3

Hechten van de huid

4

Hechten van de subcutis

5

Verwijderen van huidhechting

6

Plaatsen van huidnietjes

7

Verwijderen van huidnietjes

8

Inbrengen trocar bij Robotchirurgie

9

Plaatsen van klemmen bij Robotchirurgie

10

Plaatsen van clips plaatsen op weefsels bij
Robotchirurgie
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11

Plaatsen van stapler op weefsel bij Robotchirurgie

12

Prepareren van venen

14

Uitnemen van venen

14

Doorlichten met röntgenapparatuur
Etc….

Nb. De afdeling/instelling kan zelf voorbehouden- en risicovolle handelingen toevoegen.
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