
Toelichting bijstellingen EPA’s Langdurige zorg april 2022 
 
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 
• Een aantal EPA’s uit de opleiding oncologieverpleegkundige is nu ook opgenomen in kinderoncologieverpleegkundige uit het cluster moeder en kind, dit zijn dus 

ook FO-EPA’s 
• Om uniformiteit te bevorderen zijn de eventuele ‘voorwaardelijkheden’ in de EPA’s opgenomen 
• 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 
• Er is een veldconsultatie uitgevoerd om vast te stellen of LZ-GER-3, ‘Zorgdragen voor de psychogeriatrische en de gerontopsychiatrische zorgvrager’, als kern-EPA 

of specifieke EPA voor de geriatrie gedefinieerd gaat worden. Na de veldconsultatie is deze EPA een kern-EPA geworden. 
• Conform planning zijn twee nieuwe functie-overstijgende EPA’s samen met de praktijk ontwikkeld. Deze EPA’s zijn voorgelegd in een veldconsultatie en daarna 

gevalideerd.  
 

Overzicht nieuwe functie-overstijgende EPA’s LZ 
 

Oude code Nieuwe Code Titel Komt voor in 
LZ-ONCO-3 (FO) LZ-FO-1  Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase  NEURO, GER en ONCO 
LZ-ONCO-4 (FO) LZ-FO-2  Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervensfase NEURO, GER en ONCO 
LZ-ONCO-1 LZ-FO-3 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of kind met een oncologische 

aandoening in de diagnostische fase 
ONCO en KINDERONCO 

LZ-ONCO-2 LZ-FO-4  Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of kind met een oncologische 
aandoening in de behandelfase 

ONCO en KINDERONCO 

LZ-ONCO-6 LZ-FO-5 Zorgdragen voor een hemato-oncologische zorgvrager of kind met een hemato-
oncologische aandoening met een hooggespecialiseerde behandeling 

ONCO en KINDERONCO 

Oude code Nieuwe Code Titel Komt voor in 
- LZ-FO-6 Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde 

vitale functies  
NEURO  



- AZ-FO-7-NA Begeleiden, continueren en coördineren van (langdurige) zorg voor de zorgvrager 
i.k.v. consult of casemanagement 

ONCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


