
Toelichting bijstellingen EPA’s Acute Zorg april 2022 (inclusief update recovery 28 april ’22) 
 
In april 2022 zijn de definitieve EPA’s opgeleverd, met de volgende aanpassingen: 
 

• Alle EPA’s hebben een unieke code gekregen, deze is nu vermeld voorafgaand aan de titel van de EPA 
• Er is een aantal EPA’s nu als ‘functie-overstijgend’ gedefinieerd, omdat deze EPA’s in meerdere opleidingen verankerd zijn. Deze EPA’s zijn te herkennen aan hun 

code ‘FO’. Zie hieronder in schema. 
• Om uniformiteit te bevorderen zijn een beperkt aantal titels van EPA’s aangepast en zijn ‘voorwaardelijkheden’ helder geduid 
• Om uniformiteit en flexibiliteit in opleiden te bevorderden is in alle EPA’s het onderdeel ‘Kennis’ (landelijk gedragen theorie): 

Ø nader geduid, dus geconcretiseerd op themaniveau  
Ø overlap tussen EPA’s in ‘kennis’ verwijderd 
Ø een logische opbouw op themaniveau in de EPA’s ontstaan  

• Er is een redactieslag uitgevoerd op taalgebruik en uniformiteit in vormgeving 
• EPA BAZ 5 ‘Zorg verlenen aan een zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest’ is op verzoek van de praktijk naar de verschillende uitstroomprofielen 

Acute zorg verplaatst. Het is daarmee een functie-overstijgende EPA geworden. 
• De vier overige BAZ-EPA’s noemen we nu kern-EPA’s in de verschillende uitstroomprofielen, en daarmee ook functie-overstijgende EPA’s geworden 
• De EPA’s van de Ambulanceverpleegkundige zijn nog niet opgeleverd: dit proces loopt nog.   
• De EPA’s van de opleiding Recoveryverpleegkundige zijn eind april ’22 opnieuw vastgesteld. De aanpassingen zijn het resultaat van het advies van de werkgroep 

landelijk gedragen theorie (die ook als opdracht had onoverkomelijkheden in de EPA’s – aangegeven door de praktijk – op te lossen) en een gevolg van de 
uitkomsten van de veldconsultatie en de inbreng van de CZO-opleidingscommissie. Ook aangegeven redactionele (niet-inhoudelijke) punten zijn verwerkt. De EPA’s 
zijn eind april '22 vastgesteld door CZO Flex Level. Dit zijn de wijzigingen: 

o AZ-REC-1: de titel is aangescherpt: Zorg verlenen aan de pre-operatieve zorgvrager en assisteren bij (loco) regionale anesthesie technieken (kern) 
o AZ-REC-3: Zorg verlenen aan een laag complex postoperatief kind (1-18 jaar) op de recovery’ (kern). 

De leeftijd is gewijzigd van 0 – 18 naar 1 – 18 jaar en de titel is aangescherpt: ‘ 
Met deze aanpassing is deze EPA in lijn gebracht met de richtlijn Anesthesie bij kinderen. 
Voor de ziekenhuizen die zorg verlenen aan kinderen 0-1 jaar kan AZ-REC-5 (als specifieke EPA) passend zijn. De zorg voor deze doelgroep wordt geduid 
als midden-complexe zorg. 

o Een aantal EPA-titels heeft een andere code gekregen. 
o De voormalige EPA BAZ-5 is nu een FO-EPA geworden: AZ-FO-11 en opgenomen in de opleiding. 

 
Overzicht nieuw gedefinieerde Functie-overstijgende EPA’s  
 

Oude code Nieuwe Code Titel Komt voor in 
AZ-BAZ-1 AZ-FO-1 (BAZ) Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek BAZ, MC, IC, CCU, SEH, AMBU, REC, BWV 
AZ-BAZ-2 AZ-FO-2 (BAZ) Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute 

setting  
BAZ, MC, IC, CCU, SEH, AMBU, REC, BWV 



AZ-BAZ-3 AZ-FO-3 (BAZ) Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting BAZ, MC, IC, CCU, SEH, AMBU, REC, BWV 
AZ-BAZ-4 AZ-FO-4 (BAZ) Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting BAZ, MC, IC, CCU, SEH, AMBU, REC, BWV 
AZ-MC-1-IC-1  AZ-FO-5  Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve beademing (NIV)  MC en IC 
AZ-IC-2/REC-4 AZ-FO-6 Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager IC en REC 
AZ-IC-5/MC-1 AZ-FO-7 Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een zorgvrager binnen de acute setting     MC-IC 
AZ-IC-7/SEH-4 AZ-FO-8 Zorgdragen voor de opvang van een vitaal bedreigd kind IC en SEH 
AZ-MC-4/IC-8 AZ-FO-9 Zorg verlenen aan een zorgvrager na een neurochirurgische ingreep MC en IC 
AZ-IC-9/CCU-7 AZ-FO-10 AZ-FO-10 Hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvrager met mechanische 

circulatoire ondersteuning 
IC en CCU 
 

    
Oude code Nieuwe Code Titel Komt voor in 
AZ-BAZ-5 AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir 

arrest 
MC, IC, CCU, SEH, AMBU, REC, BWV 

CCU-5/MC-5 AZ-FO-12 Zorg verlenen aan een zorgvrager na cardio-chirurgische ingreep  MC-CCU-IC 
AZ-CCU-6 AZ-FO-13 Hoog complexe zorg verlenen aan een zorgvrager met behulp van geavanceerde 

hemodynamische monitoring 
IC en CCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


