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

consult of casemanagement  

 

➢ Versie 

definitief, april 2022  

 

➢ Specificaties en beperkingen 

Het betreft het voorlichten van zorgvragers op onderzoek, behandeling, preventie en nazorg, en het 
waarborgen van adequate communicatie, continuïteit, coördinatie en begeleiding van zorg in de complexe 
zorgketen. 
  
Specificaties: 
Deze specifieke EPA is voor de gespecialiseerd verpleegkundige in de rol van consulent of casemanager. 
 
Beperkingen:  
Het betreft niet:  
● voorschrijven medicatie; 
● uitvoeren van medische anamnese; 
● stellen van diagnostiek. 

Deze activiteiten zijn voorbehouden aan de verpleegkundig specialist en/of de arts. 
 
De activiteit omvat: 
● Kennis maken met de zorgvrager, in alle fasen van een ziekte, behandel- en/of of palliatief proces 
● Anamnese gericht op de specifieke patiëntendoelgroep en een specifiek doel opvragen en interpreteren  
● Voorlichting geven over de ziekte, behandeling, leefstijl en preventie en de gevolgen daarvan aan 

zorgvrager en naasten, afgestemd op de zorgvrager en diens zorg- en thuissituatie 
● Afstemmen en coördineren van zorg met betrokken zorgverleners in het intra- en extramurale netwerk, 

evt. andere zorgverleners inschakelen 
● Rol van eerste aanspreekpunt vervullen voor zorgvragers (en evt. naasten) die thuis zijn 
● Telefonische begeleiding van zorgvragers en daarbij horende vervolgactiviteiten uitzetten 
● Consult verlenen: inbrengen van gespecialiseerde expertise in het multidisciplinair team: kennis 

overdragen, advies en instructie geven en begeleiden van collega’s  
● Verslagleggen en overdragen zorg aan collega’s in de instelling en binnen de keten  

 
Voorwaardelijkheden: 
Deze EPA kan worden gestart in de laatste fase van de opleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige of na 
afronding van deze opleiding. 
 

➢ CanMEDS 

▢ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

▢ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

▢ Professionaliteit 

 

➢ Kennis 
● Lokale (behandel)protocollen  

● Methodieken om op systematische wijze gegevens te verzamelen (bv. triagesystemen) 

● Sociale kaart 

● Klinisch redeneren 
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● Gespreks- en luistertechnieken 

● Motiverende gespreksvoering 

● Traject zorgketen specifieke patiëntendoelgroep 

 

➢ Vaardigheden en gedrag 

Vaardigheden 

● Geven van patiënteneducatie  

● Organiseren en coördineren van zorg  

● Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) 

● Triageren 

● Zelfsturend 

● Overtuigend communiceren 

● Gezamenlijke besluitvorming 

● Interprofessioneel samenwerken 

● Organiseren en voorzitten van MDO 

● Plannen, improviseren en prioriteiten stellen 

● Protocollen ontwikkelen en implementeren 

● Vertolken stem van de patiënt 

● Netwerk in de keten opbouwen en onderhouden 

 

Gedrag 

● Is doortastend, proactief en resultaatgericht  

● Probleemoplossende instelling  

● Toont een open houding, is toegankelijk, empathisch, gericht op het welbevinden en afgestemd op 

het vermogen en tempo van de zorgvrager en naasten 

● Kent en bewaakt eigen grenzen  

 

➢ Informatiebronnen  voortgang   
Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden meerdere observaties uitgevoerd, 
door meerdere observatoren en zijn er verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal één 
observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.  
 

➢ Fase en niveau  
Deze EPA kan worden (eventueel) gestart in de laatste fase van de vervolgopleiding en worden behaald op 
supervisieniveau 4 na het afronden van de vervolgopleiding. 
 


