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LZ-FO-6 Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale 

functies (SPECIFIEK) 

 

➢ Versie 

Definitief, december 2022 
 

➢ Specificaties en beperkingen 

Dit is een functie-overstijgende specifieke EPA voor neurologie, oncologie, geriatrie.  

Deze EPA kan ook als ‘losse’ EPA worden behaald door algemeen verpleegkundigen op andere 
verpleegafdelingen waar patiënten het risico lopen op bedreiging van de vitale functies. 
 

Deze EPA betreft het zorgverlenen aan een zorgvrager op een verpleegafdeling met het risico op instabiele 

(vitale) functies.  

Vitale functies worden geobserveerd en/of gemonitord m.b.v. de ABCDE methodiek. Zo mogelijk worden in 

overleg met de arts passende interventies  ingezet. Deze zijn gericht op intensivering van monitoring en/of 

ondersteunen van vitale functies . De zorgvrager reageert adequaat op de toegepaste interventies waardoor 

de toestand van de zorgvrager stabiliseert óf bij onvoldoende verbetering wordt de zorgvrager bewaakt en 

behandeld tot overplaatsing.  

 
 
Beperkingen: 
Deze specifieke EPA is niet voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen op acute zorgafdelingen. 
Deze zorg richt zich niet op het overnemen van vitale functies.  
Deze zorg richt zich niet op onvoldoende reageren van de zorgvrager op ingezette interventies. 
Deze zorg richt zich niet op de zorgvrager met instabiele vitale functies gedurende een langere tijd. 
 
De activiteit omvat:  
 

• Verzamelen van gegevens met behulp van de ABCDE-methodiek, soms in combinatie met 
monitorbewaking 

• Op basis van klinisch redeneren analyseren en interpreteren van de ABCDE-gegevens   

• Verpleegkundige interventies volgens de ABCDE-methodiek inzetten, prioriteren dan wel bijstellen  

• Signaleren van complicaties, vooruitgang of verslechtering van de zorgsituatie en op basis hiervan 
voorstellen voor passende interventies doen aan de arts  

• Zorg inrichten op basis van functioneren van zorgvrager op de vier dimensies (fysiek, psychisch, 
sociaal en spiritueel)  

• Ondersteunen, begeleiden, voorlichten van zorgvrager en naasten, rekening houdend met coping 
strategieën  

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines, waar nodig inschakelen van hulp   

• Communiceren volgens SBAR(R) 

• Evalueren van de situatie van de zorgvrager en het effect van de toegepaste interventies en zo nodig 
in overleg bijstellen 

• Afronden, overdragen en/of verplaatsen van zorg 
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➢ CanMEDS 

 

☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

 

➢ Kennis 

• Methodieken (bijvoorbeeld: EMV, GCS, AVPU, EWS)  

• Anatomie, fysiologie, pathologie en de samenhang van orgaansystemen. Nadruk op de 
fysiologie/pathologie onderstaande orgaansystemen:  

o Respiratoire systeem: (basisbegrippen: zoals ademarbeid, ventilatie, perfusie, diffusie, 
hypoxie en hypoxemie 

o Circulatoir systeem (basis ECG (3 leads ECG), basis ritme- en geleidingstoornissen (zoals 

sinusritme, bradycardie , tachycardie, atriumfibrilleren), basis shock (vormen en 

verschijnselen)    

o Neurologisch/ zintuigelijk en bewegingsapparaat (basis: bewustzijnsstoornissen, pijn, angst, 
verwardheid en delier) 

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de zorgvrager (karakteristieken) en het 
onderliggende ziektebeeld.   

• Farmacologie/Farmacotherapie die zich richten op ondersteunen van respiratie, circulatie en/of 
neurologische functies 

• Richtlijnen en behandelingsprotocollen zoals in de werkpraktijk worden gebruikt  

• Relevante interventies en deze kunnen onderbouwen (ook in acute situaties) inclusief werking, 
bijwerkingen en effect.   

 
Vaardigheden  
 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (lichamelijk onderzoek uitvoeren en metingen 
verrichten)  

• Bewaken en monitoren van de vitale functies met behulp van de ABCDE-methodiek 

• Analyseren en interpreteren van de verzamelde gegevens en een (verpleegkundige) werkdiagnose 
stellen  

• Herkennen van de basis ritme- en geleidingsstoornissen en anticiperen op deze bevindingen 

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op basis van de 
gezondheidsproblemen en ingezette behandeling  

• Gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële) gezondheidsproblemen vanuit de 
pathofysiologie van de (werk)diagnose verklaren  

• Uitvoeren van passende interventies en hierin prioriteren 

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-effect-risico’  

• Signaleren van en (tijdig) reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen  

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan volgens de principes van 
informed consent  

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten  

• Volgens standaarden, richtlijnen en protocollen werken passend bij de functionele 
verantwoordelijkheid  

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR(R)-methodiek  
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Gedrag 

• Is doortastend, proactief en vraagt zo nodig hulp 

• Anticipeert op snelle veranderingen in de zorgsituatie en complicaties 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun naasten, rekening houdend 
met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s (interdisciplinair)  
 

 

➢ 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 deze EPA op supervisieniveau 4 kan afronden.  
 


