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MO-OA-MOZ-4 Aansluiten en bedienen van medische apparatuur bij laag complexe operatieve 
zorg 

➢ Versie 
Concept, © maart 2022 
 
➢ Specificaties en beperkingen  
Het betreft het opstellen, instellen, aansluiten en bedienen van basisapparatuur tijdens laagcomplexe 
operatieve zorgsituaties in de rol als omloop. 
 
De activiteit  omvat: 
● Opstellen en instellen van basis medische apparatuur afgestemd op de operatie en zorgvrager 
● Aansluiten en bedienen van basis medische apparatuur afgestemd op de operatie en zorgvrager 
● Maatregelen nemen bij disfunctioneren en/of gebreken 
● Maatregelen nemen bij afwezigheid, calamiteiten met (basis) apparatuur gedurende de operatie 

(bijvoorbeeld technische dienst bellen, andere basis medische apparatuur halen) 
 
➢ CanMEDS 
 

☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☐ Samenwerking 

☒  Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

 
➢ Kennis 
● Operatie protocollen 
● Werking en risico’s van basis apparatuur (o.a. diathermie, zuigapparatuur, 
● bloedleegte, scopie toren) 
● Calamiteiten en handelswijze bij disfunctioneren van basis apparatuur 
 
➢ Vaardigheden en gedrag 
● Bedienen van basisapparatuur 
● Handelen en communiceren bij disfunctioneren en/of gebreken 
● Veilig handelen met basisapparatuur 
● Communiceren met de chirurg over wijzigingen in de instellingen van de apparatuur 

 
➢ 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 na 6 maanden van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 
toevertrouwd kan worden. 


