Toelichting bijstellingen EPA’s Moeder en kind 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
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 in de doorontwikkeling van de EPA’s in dec ’21 een aantal EPA’s 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 het overzicht.
De EPA’s van de opleiding kinderoncologieverpleegkundige zijn nu ook ontwikkeld en gevalideerd.
De opleiding kinderoncologieverpleegkundige bevat een aantal EPA’s uit de opleiding oncologieverpleegkundige (uit het cluster langdurige zorg), dit zij dus ook FOEPA’s. Daarnaast maakt deze opleiding gebruik van een reeds bestaande FO-EPA (MK-FO-3) en een nieuw ontwikkelde EPA.
Er zijn twee functie-overstijgende EPA’s over ECMO (MK-FO-5-NA) en Extern Transport (MK-FO-6-NA). Deze EPA’s worden geduid als zogenoemde ‘NA-EPA’s en
vallen buiten de scope van de opleiding. Zij EPA’s zijn pas te behalen na afronding van de vervolgopleidingen IC-K en IC-N.
Om uniformiteit te bevorderen is een beperkt aantal titels van EPA’s aangepast (MK-OBS-7 en MK-KIN-4) en zijn alle ‘voorwaardelijkheden’ in de EPA’s opgenomen
Er is nu een logischere volgordelijkheid in twee HC-IC-N EPA’s aangebracht door ze om te wisselen en een nieuwe code te geven (MK-HC-IC-N-2 en MK-HC-IC-N-3)
Er is een redactieslag uitgevoerd op alle EPA’s in taalgebruik en in uniformiteit wat betreft vormgeving
De bijgestelde ‘Obstetic Critical Care’ EPA’s zijn nog ‘onder constructie’ en worden t.z.t. voorgelegd aan ‘het veld’. Ook deze EPA’s zijn ‘NA-EPA’s’ en vallen dus
buiten scope van de vervolgopleiding Obstetrie

Overzicht functie-overstijgende EPA’s M&K
Oude code
-

Nieuwe
Code
MK-FO-1
MK-FO-2

-

MK-FO-3
MK-FO-4

Titel

Komt voor in/na

Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag
Zorg verlenen aan en assisteren bij de opvang van de (vitaal bedreigde) pasgeborene
vanaf 24 weken zwangerschapsduur
Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind in de palliatieve en/of stervensfase

OBS, HC-IC-N en KIN
OBS en de HC-IC-N

Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies geobserveerd,
bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie

OBS, IC-N en HC-K, IC-K en kinderoncologie
(KERN)
KIN en HC-N (SPECIFIEK)
KIN, HC-K en IC-K

Oude code
LZ-ONCO-1

Nieuwe
Code
LZ-FO-3

LZ-ONCO-2

LZ-FO-4

LZ-ONCO-6

LZ-FO-5

-

MK-FO-5-NA

-

MK-FO-6-NA

Titel

Komt voor in/na

Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of kind met een oncologische
aandoening in de diagnostische fase
Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of kind met een oncologische
aandoening in de behandelfase
Zorgdragen voor een hemato-oncologische zorgvrager of kind met een hematooncologische aandoening met een hooggespecialiseerde behandeling
Zorg verlenen aan een pasgeborene/kind met instabiele vitale functies waarvoor
overname vitale functies noodzakelijk is met de ECMO/ECLS therapie
Extern transport van een pasgeborene/kind met instabiele vitale functies

KINDERONCO en ONCO
KINDERONCO en ONCO
KINDERONCO en ONCO
IC-N en IC-K
IC-N en IC-K

