MK-FO-6-NA Extern transport van een pasgeborene/kind met instabiele vitale functies (NA DE
OPLEIDING)
➢ Versie
definitief, © maart 2022
➢ Specificaties en beperkingen
Het betreft:
Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind 0-18 jaar (incl. pasgeborene vanaf 24 weken zwangerschap)
(respiratoir en/of hemodynamisch en/of neurologisch instabiel) voor en tijdens overplaatsing vanuit of naar
een andere ziekenhuis. Of de vitale functies zijn overgenomen en daardoor vitaal maar overplaatsing naar
een gespecialiseerd centrum is noodzakelijk.
Beperkingen:
Het betreft niet het kind met ECLS-therapie.
Specificaties:
● De pasgeborene voor/tijdens/na extern transport kan door een gediplomeerd ICN- verpleegkundige
verzorgd worden
● Het kind voor/tijdens/na extern transport kan door een gediplomeerd ICK-verpleegkundige verzorgd
worden
De activiteit omvat:
● Verzamelen van relevante informatie kind en gezin (overdracht van de zorg, (hetero-)anamnese) en
daarop prioriteiten stellen
● Voorbereiden, organiseren van transport, bepalen welke vorm van transport noodzakelijk is
● Voorbereiden, informeren en begeleiden van (kind) en ouders
● Gereedmaken veilig transport m.b.v. fixatie- en immobilisatietechnieken
● Continu bewaken, observeren, analyseren en beredeneren van alle verzamelde gegevens en op basis
van klinisch redeneren prioriteiten in de zorg stellen en hiernaar handelen binnen de mogelijkheden
tijdens transport
● Intensief ondersteunen/overnemen van vitale functies, gericht op continuïteit van ondersteunende
therapie of therapie die vitale functies overneemt met behoud van stabiliteit
● Signaleren van bedreigde vitale functie(s) en op basis hiervan handelen binnen de mogelijkheden tijdens
transport
● Continu inschatten van risico’s en complicaties van de geboden zorg en therapie
● Interprofessioneel samenwerken in de ketenzorg
● Coördineren, organiseren van afstemming en informatievoorziening tussen de verschillende disciplines
● Rapporteren en methodisch overdragen van zorg (mondeling en schriftelijk)
Voorwaardelijkheden:
Deze EPA kan worden gestart na het afronden van de opleiding IC-K of IC-N en valt daarmee buiten de scope
van deze vervolgopleidingen.
➢ CanMEDS

☒ Vakinhoudelijk handelen
☒ Communicatie
☒ Samenwerking
☒ Kennis en wetenschap
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☒ Maatschappelijk handelen
☒ Leiderschap
☒ Professionaliteit
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➢ Kennis
● Criteria en wet-/regelgeving rond transport van kinderen en pasgeborenen
● Medisch inhoudelijke aandachtspunten voor vervoer bij verschillende soorten aandoeningen en letsels
● Gebruik couveuse en trolley
● Mogelijke vormen van transport
● Til- en verplaatsingstechnieken inclusief hulpmiddelen
● Fixatie- en immobilisatietechnieken in het kader van vervoer
● Observaties en interventies die belangrijk zijn voor, tijdens en na het transport
➢ Vaardigheden en gedrag
Vaardigheden:
● Opbouwen en controleren van de werkplek (transport trolley/ ambulance): o.a. apparatuur, materialen
en medicatie
● Bedienen, (bij) instellen van apparatuur en voorwaarden
● Informeren, instrueren en begeleiden van kind en gezin die meegaan tijdens het vervoer
● Continue methodisch gegevens verzamelen betreffende gezondheidstoestand van het kind (o.a ABCDEmethodiek, PEWS)
● Continue observeren, bewaken en interpreteren van gekregen gegevens en hiernaar handelen
● Klaarmaken voor en toedienen van medicatie tijdens transport
● Handelend optreden in een acute situatie, overzicht houden en delegeren
● NLS, PBLS en EPALS toepassen in (on)verwachte levensbedreigende situatie
● Uitvoeren (risicovolle) verpleegtechnische handelen
● Onderbouwd af kunnen wijken van protocollen
● Herkennen van knelpunten in de communicatie en omgaan met moeilijke situaties als weerstand,
heftige emoties en lastige interactiepatronen
● Mondeling (waaronder telefonisch) en schriftelijk overdragen
Gedrag:
● Toont flexibiliteit in veranderende omstandigheden
● Toont stressbestendigheid
● Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s (interdisciplinair)
● Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
● Toont deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige in acute situaties
● Bewaakt grenzen en vraagt tijdig om hulp
● Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij verwerking van traumatische
gebeurtenissen
● Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo nodig actie te ondernemen om
de eigen bekwaamheid te verbeteren
➢ 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.
➢ Fase en niveau
De verwachting is dat de student deze EPA op supervisieniveau 4 na de opleiding kan afronden.
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