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Entrustable professional activity (EPA)

Een professionele activiteit
die je iemand (pas) toevertrouwt
als hij/zij voldoende competent is

Verandering van focus: van individuele
competenties naar het werk dat moet

worden gedaan

(ten Cate, 2005)



Wat zijn EPA’s?
Een professionele activiteit

die je iemand (pas) toevertrouwt

als hij/zij voldoende competent is.

Verandering van focus: van 

individuele competenties naar het 

werk dat moet worden gedaan.

Animatie:

Bekwaam verklaren in de praktijk

https://www.youtube.com/watch?v=hdoOFW7isCs


EPA
Entrustable:
• Gaat over de bekwaamheid om een professionele activiteit zonder (directe) 

supervisie veilig en efficiënt uit te voeren

• Brengt vertrouwen en supervisie in de beoordeling: iets wat intuïtief is voor 

begeleiders

• Entrustment is een ja-nee besluit



EPA
• Concrete activiteiten die je moet “kunnen toevertrouwen”

• Onderdeel professioneel werk van de zorgprofessional

• Zelfstandig uitvoerbaar in beperkte tijd

• Observeerbaar, beoordeelbaar

• Vereist specifieke kennis, vaardigheid, attitude



Competentie versus EPA

Bijvoorbeeld:

Vakinhoudelijk handelen: Kennis over 
obstetrische parameters 
Communicatie: Communiceren met 
patiënten en hun naasten
Samenwerken: Interprofessioneel 
samenwerken

Competenties

(ten Cate, 2013)

Kenmerk van de persoon

Kennis, vaardigheid en attitude

EPA’s

Kenmerk van het werk

Uitvoeren van de taak

Bijvoorbeeld:

Zorg verlenen aan zorgvrager rondom een 
cardio-chirurgische ingreep
Zorg verlenen aan een kind in de palliatieve 
fase
Regie voeren over operatieve zorg op de OK 
gedurende de dag





Vijf supervisieniveaus
reflecteren groeiend vertrouwen in zelfstandigheid



Groei in bekwaamheid van één student
(ten Cate et al, 2010)
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Soorten EPA's
Specifieke EPA’s
alleen op afdelingen of 

zorgaanbieders met 
een specifieke taakstelling, 

zorgtaak of afdeling 
met specifieke patiënten-

categorie

Veel EPA’s zijn geformuleerd voor een bepaalde functie en worden 
alleen voor de betreffende opleiding gebruikt. 

Andere EPA’s worden gebruikt in meer opleidingen; ze horen bij 
meerdere functies. Dit zijn functie-overstijgende EPA’s. Ze kunnen als 
kern of specifieke EPA worden gebruikt. Voorbeeld: ‘zorgdragen voor 
een patiënt in de palliatieve fase’

Kern-EPA’s
van toepassing bij alle 

zorgaanbieders



Hoe ziet een EPA-beschrijving eruit?

• EPA-titel

• Specificaties & beperkingen

• Deelactiviteiten

• CanMEDs

• Kennis, vaardigheden en gedrag

• Informatiebronnen & Voortgang

• Fase & niveau
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OntwikkelenEPA-titelsen EPA’s



EPA-titels: voorbeelden

§ Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind 

§ Zorg verlenen aan een zorgvrager met brandwonden of andere specifieke wonden 



Dank voor uw aandacht! 

CZO Flex Level is een initiatief van NVZ en NFU


