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AZ-FO-1 (BAZ) Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek 

 

➢ Versie 

Definitief, © maart 2022 

 

➢ Specificaties en beperkingen 

Dit is een Functie-overstijgende EPA voor de Basis Acute Zorg.  
Het betreft het inrichten en onderhouden van een schone, veilige, efficiënte en effectieve werkomgeving om 
zorg te kunnen verlenen aan de zorgvrager binnen de acute setting.  
 
De activiteit omvat: 
● Creëren van een veilige en efficiënte werkplek  
● Controleren en aanvullen van materialen en medicatie 
● Controleren van de medische apparatuur 
● Controleren van de communicatiemiddelen (indien van toepassing) 
● Aanvullen dan wel melden van een onvolledige inventarisatie 
● Verhelpen dan wel melden van storingen  
● Toepassen van werkplekmanagement 
● Opstarten en controleren van het EPD (indien van toepassing) 
● Reinigen van de werkplek /toepassen van hygiëne richtlijnen 

 

➢ CanMEDS 

☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

▢ Samenwerking 

▢ Kennis en wetenschap 

▢ Maatschappelijk handelen 

▢ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

 

➢ Kennis 
● Werkplekmanagement (beschikbare voorzieningen/middelen op de werkplek), medische technieken 

● Veiligheidsrichtlijnen (veilige werkplek en persoonlijke beschermingsmiddelen) 

● Hygiënerichtlijnen en reinigingsprotocollen 

● Richtlijnen, protocollen en werkwijzen van de werkplek (bijv. calamiteiten, evacuatie, EPD) 

● Afspraken over controle van medische apparatuur (bijv. monitor, zuurstof, vacuüm) zoals die op de 

werkplek gelden  

 

➢ Vaardigheden en gedrag 

Vaardigheden 

● Controleren (op basis van de inventarislijst) of alle benodigde middelen en materialen voorradig zijn 

en deze aanvullen 

● De werking van medische apparatuur volgens voorschrift controleren, storingen oplossen of melden 

● Opstarten en controleren EPD 

● Op basis van de aangemelde zorgvrager en de situatie bepalen welke materialen en middelen 

voorhanden moeten zijn 

● Voor de eigen veiligheid en de veiligheid van de zorgvrager en omgeving zorgen 

● Veilig en volgens de hygiënevoorschriften werken 

● Handelen volgens de richtlijnen, protocollen en werkwijzen van de betreffende werkplek 
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Specifiek AMBU: 

● Ter plaatse een zo effectief en efficiënt mogelijke werkplek inrichten 

● Het dienstvoertuig volgens de geldende hygiënerichtlijnen reinigen 

● Controleren van communicatiemiddelen 

 

Gedrag 

● Proactieve houding t.a.v. inrichten werkplek 

● Professionele inzet, nauwgezet en zorgvuldig 

● Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen deskundigheid als 

gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg vraagt tijdig om assistentie 

 

➢ 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 1 kwartaal van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd 
kan worden. 
 
 
 


