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AZ-OBV-7 Pre- en postoperatieve zorg verlenen aan de zorgvrager met (brand)wonden* 
(SPECIFIEK) 

 

➢ Versie 
Definitief, © maart 2022 
 

➢ Specificaties en beperkingen 
Dit is een specifieke EPA. 
*Onder wond worden zowel brandwonden als andere specifieke wonden verstaan, zoals Toxische Epidermale 
Necrolyse (TEN) en necrotiserende wekedeleninfectie (NWDI) 
Het betreft, volgens de ABCDE-methodiek, klaarzetten van de benodigde middelen op de patiëntenkamer om 
pré- en postoperatieve zorg uit te voeren bij de zorgvrager die aan zijn (brand)wonden geopereerd wordt. 
 
De activiteit omvat: 
Pré-operatief 
● Begeleiden van de zorgvrager diens familie en/of naasten 
● Informeren van de zorgvrager over de procedure 
● Verzamelen van gegevens voor de procedure met inachtneming van actuele onderzoeken waar de 

zorgvrager aan deel neemt 
● Begeleiden van de zorgvrager van de patiëntenkamer naar de operatiekamer 
● Rapporteren en overdragen van de zorg aan de anesthesist 

 
Postoperatief 
● Voorbereiden van de patiëntenkamer voor postoperatieve opvang van de zojuist geopereerde zorgvrager 

(ken je werkplek) 
● Overdracht door anesthesioloog en medisch specialisten en opvang zorgvrager volgens de ABCDE-

methodiek 
● Bewaken, monitoren en interpreteren van de vitale parameters en uiterlijke kenmerken van de 

zorgvrager 
● Registreren van postoperatieve gegevens in patiënten registratiesysteem 
● Signaleren van onvoorziene en kritieke situaties 
● Communiceren met de betrokken anesthesioloog en medisch specialisten 

 
Voorwaardelijkheden: 
● AZ-FO-1 (BAZ) t/m AZ-FO-4 (BAZ) zijn toevertrouwd 

 
➢ CanMEDS 

☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 
▢ Kennis en wetenschap 

▢ Maatschappelijk handelen 
▢ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

 
➢ Kennis 
● Verschillende anesthesietechnieken, -middelen en -complicaties met daarbij behorende interventies 
● wijze van warmte afgifte - temperatuur beleid 
● Effecten van anesthesiemiddelen 
● Pijnprotocollen en/of sedatie protocollen 
● Protocollen pré- en postoperatieve zorg bij opvang voor en na een operatie 
● Bewaking vitale functies bij locoregionale en algehele anesthesie 
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● Communicatietechnieken t.a.v. stressreductie en het begeleiden van emoties 
● Materialen en middelen t.a.v. de postoperatieve zorg rondom het geopereerde gebied 
● Farmacodinamiek en farmacokinetiek t.a.v. (lokale) anestetica, pijnstilling en sedatie 
● Complicaties na postoperatieve en post-anestsiologische ingrepen (zoals respiratoire insufficiëntie, 

nabloeding, pijn, misselijkheid, verwardheid) en hierbij passende interventies 
● Verschillende materialen om de ademweg vrij te houden, zoals mayo, larynxmasker 

 
➢ Vaardigheden en gedrag 
Vaardigheden 
● Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager 
● Begeleiden van diens familie en/of naasten 
● Bewaken en monitoren van de vitale functies m.b.v. de ABCDE- methodiek 
● Zorgdragen voor een vrije ademweg en stabiele verdere vitale functies 
● Inbrengen mayotube en verwijderen van een larynxmasker 
● Toediening van zuurstof, vocht/bloedproducten en medicatie (analgetica) 
● Doseringen en toedieningswijze van de gebruikte medicatie afstemmen op de toestand, grootte en het 

gewicht 
● Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een differentiaaldiagnose formuleren 
● Signaleren en tijdig reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen 
● Controleren op eventuele nabloedingen van de geopereerde gebieden 
● Uitvoeren van postoperatieve instructies t.a.v. het geopereerde gebied 
● Registreren van scorelijsten met betrekking tot pijn 
● Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden 
● Afbouwen van het frequent monitoren van de zorgvrager op basis van stabiliteit vitale functies, mate van 

bewustzijn en wond aspecten 
● Bijdragen aan een goede samenwerking en afstemming met de verschillende disciplines 

 
Gedrag 
● Toont verpleegkundig leiderschap op voortgang medisch en verpleegkundig beleid pré- en post ok 
● Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen deskundigheid als 

verpleegkundige binnen de pré- en postoperatieve zorg en tijdig vragen om assistentie 
● Toont een professionele- en respectvolle omgang met zorgvragers en hun naasten 
● Werkt adequaat samen met (externe- en interne) professionals tijdens pré- en postoperatieve zorg 
● Evalueert het effect van de ingezette interventies en het gegeven advies 
● Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen tijdens het uitvoeren van de pré - en 

postoperatieve zorg en deze nieuwe inzichten integreren 
 
➢ Toetsinstrumenten 
Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden verschillende toetsinstrumenten 
gebruikt conform landelijke richtlijnen en zoals uitgewerkt in regionale en/of lokale afspraken.   
Deze richtlijnen gelden voor de gemiddelde student. In overleg met praktijkopleiders en werkbegeleiders 
kunnen het aantal toetsmomenten individueel aangepast worden, passend bij het ontwikkeltraject van de 
student. 
 
Bekwaamverklaringsdocumenten: 
● EPA 7 bevat minimaal 3 KPE’s. 
● De student schrijft een zelfreflectie t.a.v. het onderdeel “gedrag” en bespreekt deze met minimaal 2 

werkbegeleiders 
● De 360 graden feedback wordt door minimaal 3 werkbegeleiders ingevuld en besproken met de student 
● De case based discussion vindt plaats na uitgevoerde pré- en postoperatieve zorg 

 
De overgang van niveau 2 naar 3 wordt vastgelegd in een formatief voortgangsgesprek en de overgang van 
niveau 3 naar 4 is een summatief evaluatie moment. 
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Tijdens het summatieve moment is het portfolio gevuld met de theorie- en praktijk instrumenten die het 
vereiste niveau bewijzen en de student de EPA kan worden toevertrouwd. Minimaal twee werkbegeleiders 
accorderen de bekwaamheidsverklaring met de beschreven feedback. 
 
➢ Fase en niveau  
De verwachting is dat de student, ongeveer 5 maanden na start van het uitstroomprofiel OBV, deze specifieke 
EPA op supervisie niveau 4 toevertrouwd kan worden. 
 


