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MO-OA-MOZ-9 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende 
werkzaamheden perioperatief in midden complexe zorgsituaties 

➢ Versie 
Concept, © maart 2022 
 
➢ Specificaties en beperkingen  
Het betreft het coördineren, anticiperen op en in de juiste volgorde veilig uitvoeren van instrumenteel 
technische/ assisterende werkzaamheden tijdens midden complexe zorgsituaties op de OK op basis klinisch 
redeneren. 
Deze EPA heeft betrekking op midden complexe zorgsituaties, zoals beschreven in de complexiteitstabel. 
 
De activiteit  omvat: 
● Analyseren van instrumenteel technische/assisterende taken a.d.h.v. het operatie 

dagprogramma/zorgvrager 
● Voorbereiden van de operatieprocedure 
● Controleren van medisch hulpmiddelen op kwantiteit en kwaliteit 
● Participeren in perioperatieve stop- en overdrachtsmomenten en bijzonderheden bespreken met het 

team 
● Opdekken van instrumententafels met specifieke instrumenten en materialen 
● Desinfecteren en afdekken van het operatiegebied 
● Aangeven van specifieke instrumenten, materialen (disposables) en implantaten 
● Assisteren van de operateur 
● Communiceren met het operatieteam 
● Uitvoeren van telprocedures IGDH bij meervoudige en diepe wonden 
● Verzorgen van de operatiewond en geavanceerde drains en drainagesystemen 

 
Voorwaardelijkheden: 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s MO-OA-MOZ-6 en 8 zijn toevertrouwd. 
 
➢ CanMEDS 
 

☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒  Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

 
➢ Kennis 
● Operatie protocollen t.a.v. midden complexe operaties 
● Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. disposables 
● Instrumentenleer (benaming, doel, functie, werkwijze) van specifieke instrumenten 
● Afdek principes bij midden complexe operatieve zorg 
● Implantaten (soorten, omgang met) 
● Complicaties tijdens operaties en mogelijke oplossingen bij midden complexe zorgsituaties 
● Proces van klinisch redeneren m.b.t midden complexe operatieve zorg en complicaties 
 
➢ Vaardigheden en gedrag 
● Verzamelen van materialen afgestemd op het operatie dagprogramma/ zorgvrager voor een midden 

complexe operatie 
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● Opdekken van specifiek instrumentarium en medische hulpmiddelen op basis van de midden complexe 
operatie 

● Initiatief nemen en alternatieven aandragen richting operateur 
● Aanpakken en aangeven van implantaten 
● Initiatief nemen, prioriteiten stellen en handelen tijdens het (veranderend) operatieverloop en op 

aanvraag van het team 
● Initiatief nemen (hulp inroepen en taken overdragen) bij het optreden van complicaties 
● Inspelen op handelingen van de operateur tijdens het assisteren 
● Signaleren van en initiatief nemen bij onvolledige telling van IGDH 
● Klinisch redeneren m.b.t. de zorgvrager en het operatieverloop 

 
➢ 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 28 maanden van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd 
kan worden. 


