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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-1 Klaarzetten en controleren van medische 

hulpmiddelen voor laagcomplexe operatieve zorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel  MO-opleiding-OA-1 Klaarzetten en controleren van medische 
hulpmiddelen voor laagcomplexe operatieve zorg 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Verzamelen en klaarzetten van medische hulpmiddelen 

• Maatregelen nemen bij afwezigheid van benodigde medische 
hulpmiddelen (bijvoorbeeld de CSA bellen, medewerkers op de OK 
inlichten) 

• Uitvoeren van steriliteitscontrole van medische hulpmiddelen 

• Klaarmaken van medicatie-oplossingen en spoelsystemen die gedurende 
de perioperatieve zorg nodig zijn 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☐ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Afdelingsprotocollen m.b.t. klaarzetten 

• Ruimte en plaats van medische hulpmiddelen op OK-complex 

• Operatieprotocollen m.b.t. laagcomplexe operatieve zorg 

• Standaard benodigde medische hulpmiddelen voor operatie  

• Steriliteitsprincipes (steriliteitscontrole van steriele instrumenten(sets) en 
medische hulpmiddelen) 

• Hygiënevoorschriften 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Op een efficiënte manier medische hulmiddelen verzamelen (bijvoorbeeld 
in de steriele en onsteriele berging) 

• Communiceren met CSA en logistiek medewerker bij ontbreken van 
medische hulpmiddelen 

• Uitvoeren van steriliteitscontrole (datum sticker, gaatjes, laminaat)  

• Toepassen van hygiënerichtlijnen  

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 3 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-2 Bedrijfsklaar maken van de OK voor laagcomplexe 

operatieve zorg 

Titel  MO-opleiding-OA-2 Bedrijfsklaar maken van de OK voor laagcomplexe 
operatieve zorg 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het preoperatief controleren van de OK(ruimte) op aanwezigheid, 
werking en onderhoudsdatum van de inventaris en basisapparatuur en het 
reageren op onregelmatigheden, om de OK gereed te maken voor operatie. 
 
De activiteit omvat 

• Controleren van de inventaris (stoelen, bankjes, instrumententafel, etc.) 
op aanwezigheid 

• Controleren van de benodigde basisapparatuur op aanwezigheid 

• Aanzetten en controleren van basisapparatuur op compleetheid, 
werking/zelftest en onderhoudssticker 

• Aanzetten en controleren van de OK-verlichting, benderpaneel 

• Controleren van de luchtbeheersing en evt. de intercom; 
waarschuwingssysteem 

• Controleren van de werking van de OK-tafel en hulpmiddelen voor OK-tafel 

• Controleren van de voorraad basismaterialen ((on)steriel) en de 
vloeistoffen 

• Opstarten van de OK-software (registratiesysteem, videorouting, etc.) 

• Actie ondernemen op basis van afwezigheid, foutmeldingen of 
disfunctioneren van bovenstaande controles (bijvoorbeeld technische 
dienst bellen, medische hulpmiddelen halen) 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☐ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Standaard inventaris OK per specialisme 

• Werking, gebruik en toepassing van OK-inventaris en basis apparatuur 
(apparatuur, OK-software, benderpaneel, videorouting etc.) 

• Richtlijn Medisch Convenant 

• Eigenschappen (eisen) en werking OK-tafel en hulpmiddelen voor OK-tafel 

• Steriliteitsprincipes 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Testen basis apparatuur  

• Interpreteren testgegevens van basisapparatuur  

• Communiceren over onregelmatigheden basisapparatuur 

• Handelen bij disfunctioneren en/of gebreken basisapparatuur  

• Aanvullen van medische hulpmiddelen en inventaris  

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 3 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-3 Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn 

naasten/begeleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel  MO-opleiding-OA-3 Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn 
naasten/begeleider 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Kennismaken met de patiënt en eventuele naasten 

• Uitleg geven over de algemene procedures op de OK 

• Bewaken van de privacy van de patiënt (bijvoorbeeld lichaam bedekken, 
OK-deur gesloten houden, elektronisch patiëntendossier controleren op 
juiste weergave etc.) 

• Begeleiden van naasten van OK naar Holding 

• Psychosociaal ondersteunen van patiënt en de eventuele naasten 

CanMEDS ☐ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Communicatietechnieken m.b.t. stressreductie en emoties van patiënten  

• Afdelingsprotocollen omgaan en begeleiden van naasten  

• Privacyregels m.b.t omgang met patiënten(gegevens) 

• Verschillende culturele opvattingen over omgangsnormen  

• Beroepsethiek 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Empathie en respect tonen  

• Discreet omgaan met informatie over patiënt 

• Communiceren met patiënten en naasten 

• Uitleg en omgang afstemmen op culturele achtergrond van patiënt en 
naasten 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 6 maanden van het praktijkgedeelte de 
EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-4 Participeren in, uitvoeren en registreren van 

perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-OA-4 Participeren in, uitvoeren en registreren van 
perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve 
zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het participeren en inbrengen van deskundigheid en het 
analyseren en interpreteren van de gespreksonderwerpen in perioperatieve 
overlegmomenten, ter bevordering van het perioperatieve proces en de 
veiligheid van de patiënt bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties op een 
operatiekamer. 
 
De activiteit omvat 

• Participeren in de Sign-in, Time-out en Sign-out (Briefing, Debriefing en 
perioperatieve stopmomenten) van het operatiedagprogramma (vragen 
beantwoorden, bij de patiënt staan, gegevens controleren in 
registratiesysteem) 

• Participeren in overige perioperatieve overlegsituaties en momenten 
(overdrachten bij overname van collega) 

• Registreren van perioperatieve stop- en overdrachtsmomenten in het 
registratiesysteem 

• Anticiperen en reageren op onderwerpen die tijdens perioperatieve 
stopmomenten worden besproken 

CanMEDS ☐ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Doel van stopmomenten  

• Afdelingsprotocol over stopmomenten en overdrachtsmomenten  

• Rollen en verantwoordelijkheden tijdens de stopmomenten  

Vaardigheden 
& gedrag 

• Actief bijdragen aan stop- en overdrachtsmomenten 

• Interpreteren van besproken items tijdens stopmomenten 

• Uitvoeren van overdrachtsmomenten 

• Communiceren met het operatieteam 

• Werken met het registratiesysteem van de instelling 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 6 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-5 Controleren, interpreteren en registreren van 

gegevens in het (patiënten)registratiesysteem 

Titel  MO-opleiding-OA-5 Controleren, interpreteren en registreren van 
gegevens in het (patiënten)registratiesysteem 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Controleren van patiëntgegevens en navraag doen bij onduidelijkheden  

• Voorbereidingen treffen voor de operatie op basis van gegevens in het 
(patiënten)registratiesysteem  

• Registreren van gegevens (bijvoorbeeld implantaten, hemostatische 
bloedproducten, drains, OK-team, perioperatieve tijd, operatie) 

• Registreren van telprocedure van IGDH en van bewust achtergelaten gazen 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Werking (patiënten) registratiesysteem 

• Rollen en verantwoordelijkheden gebruik (patiënten)registratiesysteem  

• AVG: privacywet- en regelgeving m.b.t. het (patiënten)registratiesysteem 

• Afdelingsprotocol telprocedure van IGDH 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Interpreteren van patiëntgegevens  

• Communiceren bij onduidelijkheden van patiëntgegevens 

• Registreren van gegevens 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 6 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-6 Aansluiten en bedienen van medische apparatuur 

bij laagcomplexe operatieve zorg 

Titel  MO-opleiding-OA-6 Aansluiten en bedienen van medische apparatuur 
bij laagcomplexe operatieve zorg 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het opstellen, instellen, aansluiten en bedienen van 
basisapparatuur tijdens laagcomplexe operatieve zorgsituaties in de rol als 
omloop. 
 

De activiteit omvat 

• Opstellen en instellen van basis medische apparatuur afgestemd op de 
operatie en patiënt 

• Aansluiten en bedienen van basis medische apparatuur afgestemd op de 
operatie en patiënt 

• Maatregelen nemen bij disfunctioneren en/of gebreken  

• Maatregelen nemen bij afwezigheid, calamiteiten met (basis) apparatuur 
gedurende de operatie (bijvoorbeeld technische dienst bellen, andere 
basis medische apparatuur halen) 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☐ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Operatieprotocollen  

• Werking en risico’s van basis apparatuur (o.a. diathermie, zuigapparatuur, 
bloedleegte, scopietoren) 

• Calamiteiten en handelswijze bij disfunctioneren van basis apparatuur  

Vaardigheden 
& gedrag 

• Bedienen van basisapparatuur  

• Handelen en communiceren bij disfunctioneren en/of gebreken 

• Veilig handelen met basisapparatuur 

• Communiceren met de chirurg over wijzigingen in de instellingen van de 
apparatuur 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 6 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-7 Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal 

voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-OA-7 Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal voor 
onderzoek bij operatieve zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het verzorgen van patiëntmateriaal voor de patiënt zelf, voor 
bacteriologisch/pathologisch/histologisch onderzoek, en het verzorgen van 
preparaten voor onderzoek voor (spoed)operaties. 

 
De activiteit omvat 

• Aannemen van patiëntmateriaal en in de verpakking plaatsen (al dan niet 
met fixatiemedium afgestemd op het preparaat) 

• Verpakkingsmateriaal voorzien van patiëntgegevens  

• Documenteren en registreren van preparaten (herkomst, markeringen, 
links/rechts, etc.)  

• Administratie bijhouden m.b.t. afgifte patiëntmateriaal (formulieren, 
stickering, meerdere preparaten) 

• Aanvraag voor een onderzoek doen en dictaat verwerken van de operateur 
in het (patiënten) registratiesysteem  

• Controleren (dubbelcheck uitvoeren) van afgenomen patiëntmateriaal, 
aanvraag, patiëntgegevens  

• Versturen van patiëntmateriaal naar laboratoria en registreren van afgifte 
of meegeven aan de patiënt 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-OA-4, 5 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Aard en doel verschillende soorten onderzoek (bacteriologie, pathologie, 
histologie) 

• Afdelingsprotocollen over preparaatverzorging; zowel bij geplande als 
spoedoperaties 

• Aard en functie verschillende verpakkingsmaterialen 

• Aard en functie verschillende fixatiemediums (droog, vloeistof, stikstof, 
vacuüm, opgespeld etc.)  

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verpakkingsmateriaal en fixatiemedium kiezen op basis van 
patiëntenmateriaal  

• Invoeren van de aanvraag en dictaat voor onderzoek  

• Actief vragen om dubbelcheck en uitvoeren van de dubbelcheck bij de 
preparaataanvraag, patiëntgegevens met het preparaat en sticker 

• Helder communiceren (luisteren, noteren, doorvragen) met het 
operatieteam 

• Inschatten of notities gemaakt moeten worden over de preparaten 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-7 Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal 

voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 6 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-8 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-OA-8 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/ plannen, uitvoeren/ 
delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren bij het 
omlopen in laagcomplexe zorgsituaties.  
 

De activiteit omvat 

• Analyseren van omloopwerkzaamheden a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/ de patiënt  

• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van basis 
medische hulpmiddelen voor ongecompliceerde enkelvoudige operaties 

• Controleren op inhoud en expiratiedatum van basis (steriele) medische 
hulpmiddelen 

• Openen van steriele verpakkingen en aangeven van medische 
hulpmiddelen (laminaat, blisters, sets, etc.) 

• Voorbereiden en controleren van de OK-tafel voor rug-/steensnedeligging 

• Overtillen en positioneren van de patiënt op de OK-tafel  

• Participeren in perioperatieve stop- en overdrachtsmomenten  

• Begeleiden en opvangen van patiënten en naasten  

• Aansluiten en bedienen van basisapparatuur  

• Bevestigen diathermieplaat  

• Verzorgen van administratie en registratie in 
(patiënten)registratiesysteem  

• Verzorgen, verwerken en registreren van patiëntmateriaal (enkelvoudige 
preparaten) 

• Uitvoeren van telprocedures IGDH  

• Communiceren met andere disciplines op de OK (CSA, anesthesie, röntgen)  

• Verzorgen van de operatiewond en eenvoudige drains (vacuümdrain) 

• Transporteren van de patiënt van holding naar OK/OK naar 
verkoeverkamer 

• Opruimen van de OK na een ingreep 
 

Afbakening 
• Deze EPA heeft betrekking op laagcomplexe zorgsituaties, zoals 

beschreven in de complexiteitstabel 
 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-OA-1 t/m 7 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-8 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties 

Kennis • Klinisch redeneren m.b.t. laagcomplexe zorgsituaties 

• Anatomie, fysiologie en pathologie van patiënten in de laagcomplexe 
anesthesiologische zorgcategorie 

• Hygiëne- en kledingvoorschriften 

• Steriliteitsprincipes 

• Luchtbeheersing op het OKC en de OK 

• Steriele en onsteriele zones op de OK en het OKC 

• Operatieprotocollen m.b.t. laagcomplexe operatieve zorgsituaties 

• Complicaties tijdens operaties en mogelijke oplossingen bij laagcomplexe 
operatieve zorgsituaties 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen m.b.t. omgaan met medische 
apparatuur, registratiesystemen, transport van patiënten binnen het OKC, 
operatieprogramma 

• Operatieve zorg en technieken m.b.t. routing instrumentensets en 
medische hulpmiddelen, operatieverloop, medische hulpmiddelen m.b.t. 
laagcomplexe operaties, deurbewegingen, handhygiëne, infectiepreventie, 
isolatiemaatregelen 

• Medische techniek van medische basisapparatuur en hulpmiddelen 

• Juridische aspecten/ethiek m.b.t. operatieve zorg 

• Telprocedure IGDH 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Uitvoeren van steriliteitscontrole (sticker, gaatjes, laminaat) en 
hygiënerichtlijnen 

• Naleven van persoonlijke hygiëne-, desinfectie- en kledingvoorschriften en 
aanspreken op niet naleven 

• Handelen ter voorkoming van wervelingen op de OK (juist en zo min 
mogelijk bewegen, niet tussen twee steriele velden lopen, voldoende 
afstand nemen van het steriele veld, niet over het steriele veld komen met 
de onsteriele armen) 

• Uitvoeren van isolatiemaatregelen en richtlijnen m.b.t hygiëne- en 
infectiepreventie 

• Naleven van veiligheidsaspecten bij het bevestigen van de diathermieplaat 

• Prioriteiten stellen bij het openen van steriele medische hulpmiddelen en 
aansluiten van basisapparatuur 

• Communiceren en handelen bij disfunctioneren en/of gebreken aan 
basisapparatuur  

• Multidisciplinair communiceren 

• Controleren van de positie van de patiënt in rug- en steensnedeligging om 
complicatie te voorkomen 

• Communiceren met het operatieteam tijdens het positioneren  

• Initiatief nemen, prioriteiten stellen en handelen tijdens het (veranderend) 
operatieverloop en op aanvraag van het team  

• Initiatief nemen door hulp in te roepen en taken over te dragen bij het 
optreden van complicaties of bij toename van de complexiteit van de 
zorgsituatie 

• Klinisch redeneren m.b.t. de patiënt en het operatieverloop in 
laagcomplexe zorgsituaties 

• Tellen van IGDH op aanvraag van de instrumenterende 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-8 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 9 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-9 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-OA-9 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/ plannen, uitvoeren/ 
delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren bij het 
omlopen in middencomplexe zorgsituaties.  
 
De activiteit omvat 

• Analyseren van de omloopwerkzaamheden a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/ patiënt 

• Bedrijfsklaar maken van de OK, klaarzetten en controleren van 
geavanceerde medische hulpmiddelen  

• Voorbereiden en controleren van de OK-tafel voor buik- en zijligging 

• Overtillen en positioneren van de patiënt op de OK-tafel in buik- en 
zijligging 

• Participeren in en proactief vragen stellen tijdens perioperatieve stop- en 
overdrachtsmomenten  

• Begeleiden en opvangen van patiënten en naasten  

• Steriel openen en aangeven van basis en geavanceerde medische 
hulpmiddelen  

• Bevestigen van de diathermieplaat afgestemd op de operatie en patiënt  

• Opstellen, instellen, aansluiten en bedienen van basis- en geavanceerde 
apparatuur  

• Verzorgen en registreren van enkel- en meervoudige preparaten en 
preparaten voor (cito)onderzoek in (patiënten) registratiesysteem 

• Volgen van en inspelen/anticiperen op het operatieverloop  

• Uitvoeren van de telprocedures IGDH op basis van operatieverloop  

• In kaart brengen van bloedverlies 

• Communiceren met andere disciplines op de OK (CSA, 
dagcoördinator/dagplanner, anesthesie, röntgen, etc.)  

• Verzorgen van de operatiewond en van (basis en geavanceerde) drains en 
drainagesystemen 

• Transporteren van de patiënt van holding naar OK/OK naar verkoever 

• Regie nemen op een OK 
 
Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op middencomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 
Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-OA- 8 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-9 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties 

Kennis • Klinisch redeneren m.b.t. middencomplexe zorgsituaties 

• Anatomie, fysiologie en pathologie van patiënten in de middencomplexe 
anesthesiologische zorgcategorie 

• Operatieprotocollen m.b.t. middencomplexe operaties, ziekenhuis- en 
afdelingsprotocollen m.b.t. omgaan met geavanceerde medische 
apparatuur, registratiesystemen, positioneren  

• Complicaties tijdens operaties en mogelijke oplossingen bij 
middencomplexe zorgsituaties 

• Operatieve zorg en technieken m.b.t. operatieverloop, medische 
hulpmiddelen m.b.t. middencomplexe operatieve zorgsituaties 

• Medische techniek van geavanceerde medische hulpmiddelen 

• Telprocedure bij bewust afwijken van protocol 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ 
patiënt voor een middencomplexe zorgsituatie 

• Testen geavanceerde apparatuur en interpreteren van testgegevens en 
communiceren en handelen bij disfunctioneren en/of gebreken  

• Proactief vragen stellen tijdens perioperatieve stop- en 
overdrachtsmomenten m.b.t middencomplexe zorgsituaties 

• Prioriteiten stellen bij het openen en aangeven van steriele medisch 
hulpmiddelen, aansluiten van basis en geavanceerde apparatuur  

• Communiceren en signaleren van onzorgvuldigheden tijdens het 
positioneren en controleren van de positie van de patiënt in rug-, 
steensnede-, buik- en zijligging om complicaties te voorkomen 

• Registeren van implantaten in (patiënten)registratiesysteem 

• Initiatief nemen en prioriteiten stellen tijdens het (veranderd) 
operatieverloop en gemotiveerd afwijken van het protocol en vastgestelde 
procedures 

• Initiatief nemen door hulp in te roepen en taken over te dragen bij het 
optreden van complicaties 

• Klinisch redeneren m.b.t. de patiënt en het operatieverloop en initiatief 
nemen op basis daarvan handelen 

• Signaleren noodzaak tot wegen van gazen  

• Uitvoeren van dubbelcheck en aangeven van implantaten 

• Aanspreken van collega’s op onzorgvuldigheden (t.a.v. hygiëne-en 
kledingvoorschriften en steriliteitsprincipes) 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 15 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-10 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende 

zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-OA-10 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
omloopwerkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of 
veranderende zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/ plannen, uitvoeren/ 
delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren bij het 
omlopen in hoogcomplexe acute en/of veranderende zorgsituaties.  
 

De activiteit omvat 

• Analyseren van omloopwerkzaamheden a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/ de patiënt  

• Bedrijfsklaar maken van de OK, klaarzetten en controleren van 
specialistische geavanceerde medische hulpmiddelen  

• Voorbereiden en controleren van de OK-tafel en overtillen en positioneren 
van de patiënt in een specifieke ligging (o.a. jack-knife, strandstoel, 
extensie, etc.) met het operatieteam 

• Communiceren met andere disciplines op de OK (CSA, 
dagcoördinator/dagplanner, anesthesie, röntgen, etc.) over de planning en 
voortgang van het dagoperatieprogramma 

• Verzorgen van de operatiewond en van basis en geavanceerde drains en 
specifieke drainagesystemen 

• Regie voeren op de OK m.b.t de werkzaamheden van de operatieassistent 

• Delegeren van taken en aansturen van collega’s 
 
Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op hoogcomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 
Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-OA-9 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Medische techniek van geavanceerde specialistische medisch 
hulpmiddelen 

• Complicaties tijdens operaties en mogelijke oplossingen bij hoogcomplexe, 
acute en/of veranderende zorgsituaties 

• Operatieverloop van hoogcomplexe (spoed)operaties 

• Te gebruiken medische hulpmiddelen bij spoedoperaties 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen m.b.t. spoedoperaties, reanimeren, 
positioneren 

• Klinisch redeneren m.b.t hoogcomplexe, acute en/of veranderende 
zorgsituaties 

• Feedbackregels 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-10 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende 

zorgsituaties 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ 
patiënt voor een hoogcomplexe operatie, eventuele veranderende 
zorgsituaties 

• Multidisciplinair communiceren in acute zorgsituaties 

• Centraal stellen van patiënten en empathie en respect tonen bij acute 
zorgsituaties 

• Initiatief nemen en prioriteiten stellen bij afwijken van het protocol en bij 
uitvoeren van vastgestelde procedures onder tijdsdruk  

• Inspelen/anticiperen op veranderend operatieverloop met grote kans op 
complicaties 

• Alternatieve geavanceerde medische hulpmiddelen voorstellen en 
aanbieden 

• Proactief hulp bieden aan het anesthesieteam bij complicaties 

• Rust bewaren (bij het communiceren en handelen in acute zorgsituaties) 

• Klinisch redeneren m.b.t. de patiënt en het operatieverloop en initiatief 
nemen op basis van complicaties 

• Uitleg geven aan studenten en stagiaires in spoedsituaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student tussen 20-24 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-11 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in laagcomplexe 

zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-OA-11 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief 
in laagcomplexe zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het coördineren, anticiperen op en in de juiste volgorde veilig 
uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden tijdens 
laagcomplexe zorgsituaties op de OK op basis van klinisch redeneren. 
 

De activiteit omvat 

• Analyseren van instrumenteel technische/assisterende taken a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/patiënt  

• Voorbereiden van de operatieprocedure  

• Controleren van medische hulpmiddelen  

• Participeren in perioperatieve stop- en overdrachtsmomenten en 
bijzonderheden bespreken met het team 

• Preoperatief uitvoeren van handhygiëne- en desinfectie  

• Opdekken van instrumententafels met instrumenten en materialen 

• Controleren van instrumentarium op kwantiteit en kwaliteit 
• Desinfecteren en afdekken van het operatiegebied  

• Controleren van aangereikte vloeistoffen en medicijnen 

• Aangeven van operatiejas, handschoenen, instrumentarium en materialen 

• Assisteren van de operateur 

• Communiceren met het operatieteam 

• Uitvoeren van telprocedures IGDH bij enkelvoudige kleine en 
oppervlakkige wonden 

• Verzorgen van de operatiewond en eenvoudige drains (vacuümdrain) 

• Afvoeren van gebruikt instrumentarium en (scherpe) materialen 
 
Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op laagcomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s MO-OA-1 t/m 7 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 



 

18 

© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-11 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in laagcomplexe 

zorgsituaties 

Kennis • Steriliteitsprincipes t.a.v. opdekken instrumentarium, desinfecteren en 
afdekken van operatiegebied, steriel veld (operatiegebied, steriele tafels) 

• Instrumentenleer (benaming, doel, functie, werkwijze) 

• Desinfectiemiddelen 

• Afdekprincipes bij laagcomplexe operatieve zorg 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen m.b.t. afvoeren instrumentarium, 
desinfecteren 

• Perioperatieve complicaties en mogelijke oplossingen 

• Juridische aspecten/ethiek m.b.t. de telprocedure IGDH 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Uitvoeren van preoperatieve handhygiëne en –desinfectie 

• Aantrekken van steriele operatiejas en handschoenen (gesloten) 

• Tellen en controleren van IGDH  

• Opdekken van basis instrumentarium en medische hulpmiddelen 
afgestemd op de laagcomplexe operatie 

• Desinfecteren op basis van desinfectieprincipes  

• Aangeven (veilig) van instrumenten en materialen  

• Controleren op inhoud en expiratiedatum van de aangereikte vloeistoffen 
en medicijnen 

• Signaleren van en handelen bij dreigende onsteriliteit 

• Communiceren bij onvolledige telling van IGDH 

• Assisteren op aanwijzingen van de operateur 

• Communiceren met het operatieteam  

• Veilig omgaan met scherpe materialen (mesjes, naalden) 

• Bewaken van de steriliteit 

• Klinisch redeneren m.b.t. de patiënt en het operatieverloop 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 12 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-12 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe 

zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-OA-12 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief 
in middencomplexe zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het coördineren, anticiperen op en in de juiste volgorde veilig 
uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden tijdens 
middencomplexe zorgsituaties op de OK op basis klinisch redeneren. 
 

De activiteit omvat 

• Analyseren van instrumenteel technische/assisterende taken a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/patiënt 

• Voorbereiden van de operatieprocedure  

• Controleren van medisch hulpmiddelen op kwantiteit en kwaliteit 

• Participeren in perioperatieve stop- en overdrachtsmomenten en 
bijzonderheden bespreken met het team  

• Opdekken van instrumententafels met specifieke instrumenten en 
materialen 

• Desinfecteren en afdekken van het operatiegebied 

• Aangeven van specifieke instrumenten, materialen (disposables) en 
implantaten 

• Assisteren van de operateur 

• Communiceren met het operatieteam 

• Uitvoeren van telprocedures IGDH bij meervoudige en diepe wonden 

• Verzorgen van de operatiewond en geavanceerde drains en 
drainagesystemen 

 
Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op middencomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s MO-OA-8 en 11 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-12 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe 

zorgsituaties 

Kennis • Operatieprotocollen t.a.v. middencomplexe operaties 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. disposables 

• Instrumentenleer (benaming, doel, functie, werkwijze) van specifieke 
instrumenten 

• Afdekprincipes bij middencomplexe operatieve zorg 

• Implantaten (soorten, omgang met)  

• Complicaties tijdens operaties en mogelijke oplossingen bij 
middencomplexe zorgsituaties 

• Proces van klinisch redeneren m.b.t middencomplexe operatieve zorg en 
complicaties 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ 
patiënt voor een middencomplexe operatie 

• Opdekken van specifiek instrumentarium en medische hulpmiddelen op 
basis van de middencomplexe operatie 

• Initiatief nemen en alternatieven aandragen richting operateur  

• Aanpakken en aangeven van implantaten  

• Initiatief nemen, prioriteiten stellen en handelen tijdens het (veranderend) 
operatieverloop en op aanvraag van het team  

• Initiatief nemen (hulp inroepen en taken overdragen) bij het optreden van 
complicaties 

• Inspelen op handelingen van de operateur tijdens het assisteren  

• Signaleren van en initiatief nemen bij onvolledige telling van IGDH 

• Klinisch redeneren m.b.t. de patiënt en het operatieverloop 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 28 maanden van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-12 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe 

zorgsituaties 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-13 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische werkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of 

veranderende situaties 

Titel  MO-opleiding-OA-13 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
instrumenteel technische werkzaamheden perioperatief in 
hoogcomplexe, acute en/of veranderende situaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het coördineren, anticiperen op en in de juiste volgorde veilig 
uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden tijdens 
hoogcomplexe, acute of veranderende situaties op de OK op basis van 
effectief communiceren en/of klinisch redeneren. 
 

De activiteit omvat 

• Analyseren van instrumenteel technische/assisterende taken a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/de patiënt 

• Voorbereiden van de operatieprocedure  

• Controleren van medische hulpmiddelen  

• Participeren in perioperatieve stop- en overdrachtsmomenten en 
bijzonderheden bespreken met het team  

• Opdekken van instrumententafels met specifieke instrumenten en 
materialen  

• Controleren van geavanceerde medische hulpmiddelen (geavanceerde 
disposables) op kwantiteit en kwaliteit  

• Aangeven van specifieke instrumenten, materialen (disposables) en 
implantaten  

• Inspelen op acuut veranderend operatieverloop en complicaties 

• Delegeren van werkzaamheden aan de omloop  

• Assisteren van de operateur 

• Communiceren met het operatieteam 

• Uitvoeren van telprocedures IGDH tijdens acute operatie zorg 
 
Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op hoogcomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s MO-OA-10 en 12 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Operatieprotocollen t.a.v. converteren, spoedoperaties, complicaties 

• Implantaten (soorten) en geavanceerde disposables bij veranderende en 
acute operatieve zorg 

• Medische techniek van medische geavanceerde medische hulpmiddelen bij 
acute operatieve zorg 

• Proces van klinisch redeneren m.b.t. hoogcomplexe operatieve zorg en 
complicaties 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-13 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische werkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of 

veranderende situaties 

Vaardigheden 
& gedrag 

• In beperkte tijd verzamelen van materialen afgestemd op het 
operatiedagprogramma/ patiënt voor een hoog, acute en/of veranderende 
complexe operatie 

• In beperkte tijd tellen en controleren van instrumentarium  

• Opdekken van specifiek instrumentarium en medische hulpmiddelen op 
basis van de hoogcomplexe, acute operatie in beperkte tijd 

• Initiatief nemen om te desinfecteren en af te dekken onder tijdsdruk 

• Ongevraagd aangeven en alternatieve aanbieden van specifieke 
instrumenten en materialen 

• Prioriteiten stellen en handelen bij acute en veranderende peroperatieve 
zorgsituaties 

• Aansturen van de omloop bij acute en/of veranderende zorgsituaties 

• Initiatief nemen tijdens het assisteren van de operateur   

• Handelen bij bewust afwijken van de telprocedure 

• Veilig omgaan met scherpe materialen in acute operatieve zorg 
• Rust bewaren en uitstralen 

• Klinisch redeneren m.b.t. de patiënt en het operatieverloop en initiatief 
nemen op basis van complicaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 28 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-14 Regie voeren over operatieve zorg op de OK 

gedurende de dag 

Titel  MO-opleiding-OA-14 Regie voeren over operatieve zorg op de OK 
gedurende de dag 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het leiding nemen over de werkzaamheden van de omloop en 
instrumenterende/assisterende op de operatiekamer, het handhaven van 
patiëntveiligheid en garanderen van de continuïteit van de zorg. 
 

De activiteit omvat 

• Leiding nemen op de OK als de situatie dit vereist m.b.t. patiëntveiligheid  

• Aansturen en coachen van collega’s 

• Anticiperen op en signaleren van mogelijkheden en/of knelpunten m.b.t. 
medische hulpmiddelen 

• Communiceren m.b.t. de continuïteit van de zorg en de patiëntveiligheid 

• Communiceren met andere disciplines op het OKC (CSA, dagcoördinator, 
dagplanner, anesthesie, röntgen etc.) bij knelpunten 
 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-OA-13 is toevertrouwd 

CanMEDS ☐ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Conflicthantering  

• Crew Resource Management (CRM)  

• Bevoegd- en verantwoordelijkheden van het team 

• Organisatorische aspecten (volgorde operaties; consequenties van 
aanpassingen voor werkzaamheden) 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Initiatief nemen bij knelpunten en calamiteiten 

• Communiceren met het operatieteam 

• Organiseren van de werkzaamheden 

• Delegeren van werkzaamheden 

• Overzicht houden 

• Aanspreken in moeilijke situaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student in het laatste kwartaal van de opleiding de 
EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-15 Geven van (werk)begeleiding aan studenten en 

stagiaires binnen het OKC 

Titel  MO-opleiding-OA-15 Geven van (werk)begeleiding aan studenten en 
stagiaires binnen het OKC 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 
Werkbegeleiding van studenten MOZ: 

• Bespreken en bijsturen van de leerdoelen  

• Observeren van de student 

• Beoordelen of de student zijn leerdoelen heeft behaald 

• Stimuleren en bijsturen van de student in zijn eigen leerproces 

• Creëren van veilig leerklimaat 

• Feedback geven en ontvangen 

• Vragen stellen en beantwoorden 

• Uitleg geven over ingreep en handelingen die een operatieassistent 
/operatieassistent MOZ moet uitvoeren 

• Handelingen/vaardigheden voordoen aan de student 

• Opkomen voor de studenten in situaties van (dreigende) onheuse 
bejegening 

• Evalueren/beoordelen van het leerproces met de student  
Stagebegeleiding van stagiaires (bijv. verpleegkundige): 

• Kennis maken met de professional of gast in kwestie 

• Uitleg geven van de algemeen geldende regels op het OKC (zoals: hygiëne- 
en kledingvoorschriften, steriliteitsprincipes, AVG, omgangsnormen op de 
OK etc.) 

• Eventuele vragen beantwoorden  

• Uitleg geven over de operatieprocedure  
 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s MO-OA-9 en 12 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Feedbackregels 

• Leerklimaat  

• Verschillen in leerbehoeften/leervoorkeuren/leerstijlen tussen studenten 

• Opleidingsvarianten  

• Opleidingseisen en -leerdoelen 

• Vaardigheden en gedrag van lerende 

• Instructie- en begeleidingstechnieken 

• Afdelingsbeoordelingssystematiek  

• Juridische aspecten van werken in een opleidingssituatie 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-15 Geven van (werk)begeleiding aan studenten en 

stagiaires binnen het OKC 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Geven en ontvangen van feedback en feedforward 

• Luisteren naar student en stimuleren van het leerproces  

• Aansluiten bij en afstemmen op leerbehoeften, leervoorkeuren en 
ontwikkelingsniveau (bijv. fouten mogen maken mag) 

• Empatisch reageren 

• Uitleg geven 

• Reflecteren op eigen leer- en begeleidingsvoorkeuren 

• Begeleiden bij klinisch redeneren 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 24 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-16 Dagcoördinatie uitvoeren over operatieve zorg 

binnen en buiten het OKC 

Titel  MO-opleiding-OA-16 Dagcoördinatie uitvoeren over operatieve zorg 
binnen en buiten het OKC  

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het coördineren van het operatieprogramma van het OKC m.b.t 
operatieassistenten gedurende de dag en het uitvoeren van de daarbij de 
behorende taken. 
 
De activiteit omvat 

• Communiceren met de programmacoördinator, leidinggevenden, CSA, 
röntgen en andere afdelingen over het operatieprogramma 

• Doorgeven van (eventuele) wijzigingen van het operatiedagprogramma 
aan het operatieteam  

• Inventariseren van de personele bezetting en anticiperen/reageren op 
wijzigingen/beperkingen 

• Verloop van het operatieprogramma volgen en reageren op knelpunten 

• Coördineren en faciliteren van aflos 
 
Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoren niet de taken van de programmacoördinator 
(deze stelt het dagprogramma op en communiceert met bureau opname, 
specialisten voor spoedopnames etc.) 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer alle kern-EPA’s zijn toevertrouwd 

CanMEDS ☐ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Ziekenhuis- en afdelingsafspraken m.b.t. samenstelling en opbouw 
operatiedagprogramma, bureau opname 

• Afdelingsafspraken m.b.t. personele bezetting en expertise 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Multidisciplinair communiceren (t.a.v. voortgang operatiedagprogramma 
van het OKC) 

• Anticiperen op veranderingen van het operatiedagprogramma van het OKC 

• Aflosschema maken en uitvoeren 

• Delegeren van taken en verantwoordelijkheden aan operatieassistenten 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van 
de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 

 

 



 

28 

© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA- 17 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden bij een interventiebehandeling bij patiënten binnen en buiten het 

OKC 

Titel  MO-opleiding-OA- 17 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
omloopwerkzaamheden bij een interventiebehandeling bij patiënten 
binnen en buiten het OKC 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/plannen, 
uitvoeren/delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren bij 
het omlopen op een hybride OK of interventieafdeling zoals interventie 
radiologie, interventie vaatchirurgie en interventie cardiologie/cardio 
thoracale interventie. 
 

De activiteit omvat 

• Analyseren van de omloopwerkzaamheden a.d.h.v. het programma en de 
patiënt bij interventiebehandelingen 

• Bedrijfsklaar maken van de interventiebehandelkamer (bijvoorbeeld 
hybride OK) met specialistische geavanceerde medische hulpmiddelen  

• Instellen, aansluiten en bedienen van de specialistische geavanceerde 
medische apparatuur  

• Inspelen/anticiperen op veranderend operatieverloop en complicaties 
(bijvoorbeeld op hybride OK snel de C-boog verwijderen om te kunnen 
converteren, buiten de OK de OK bellen voor extra benodigdheden, etc.) 

• Multidisciplinair communiceren 

• Regie voeren op een interventiekamer/hybride OK over de 
werkzaamheden van de operatieassistent  

• Toepassen van richtlijnen m.b.t stralingshygiëne en laserveiligheid 
 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-OA-10 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Medische techniek van specialistische geavanceerde medisch 
hulpmiddelen op een hybride OK/interventieafdeling 

• Soorten, verloop en meest voorkomende complicaties bij 
interventiebehandelingen 

• Werking en toepassing medische hulpmiddelen bij interventies 

• Mogelijke complicaties en bijbehorende oplossingen tijdens 
interventiebehandelingen  

• Operatieprotocollen m.b.t. interventiebehandelingen 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen m.b.t. stralingshygiëne en 
laserveiligheid, hybride OK’s en interventiebehandelkamers 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA- 17 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden bij een interventiebehandeling bij patiënten binnen en buiten het 

OKC 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verzamelen van materialen afgestemd op het programma/ patiënt voor 
interventiebehandelingen 

• Proactief preoperatief verzamelen van materialen voor mogelijke 
complicaties (waarbij niet alles voor handen is) bij 
interventiebehandelingen 

• Prioriteiten stellen bij converteren 

• Rust bewaren (t.a.v. communiceren en handelen tijdens acute 
interventiebehandelingen) 

• Klinisch redeneren m.b.t interventiebehandelingen en complicaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van 
de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA- 18 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische werkzaamheden bij een interventiebehandeling bij patiënten binnen 

en buiten het OKC 

Titel  MO-opleiding-OA- 18 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
instrumenteel technische werkzaamheden bij een 
interventiebehandeling bij patiënten binnen en buiten het OKC 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/plannen, 
uitvoeren/delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren bij 
instrumenteel technische werkzaamheden op een hybride OK of 
interventieafdeling zoals interventie radiologie, interventie vaatchirurgie en 
interventie cardiologie/cardio thoracale interventie. 
 
De activiteit omvat 

• Analyseren van instrumenteel technische/assisterende taken a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma en de patiënt 

• Voorbereiden van de operatieprocedure 

• Opdekken van instrumententafels met specifieke instrumenten en 
materialen  

• Controleren van specialistische geavanceerde medische hulpmiddelen 
(geavanceerde voerdraden, endoprotheses, etc.)  

• Aangeven van specifieke instrumenten, materialen en implantaten 

• Inspelen op acuut veranderend operatieverloop en complicaties 
(bijvoorbeeld opdekken van instrumenten bij conversie, vragen om extra 
instrumentensets, etc.) 

• Delegeren van werkzaamheden aan de omloop bij acuut en veranderend 

operatieverloop en bij complicaties  
• Multidisciplinair communiceren over operatieverloop en bijbehorende 

werkzaamheden 
 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-OA-13 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Operatieprotocollen t.a.v. interventiebehandelingen, converteren bij 
complicaties  

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. hybride OK’s en 
interventiebehandelkamers 

• Instrumentenleer (benaming, doel, functie, werkwijze van bijvoorbeeld 
vaatinstrumentarium) 

• Afdekprincipes van röntgenapparatuur 

• Werkwijze bij verschillende soorten endovasculaire implantaten 

• Medische techniek van specialistische medische geavanceerde medische 
hulpmiddelen op een hybride OK en interventiebehandelkamer 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA- 18 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische werkzaamheden bij een interventiebehandeling bij patiënten binnen 

en buiten het OKC 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verzamelen van materialen afgestemd op het programma/ patiënt voor 
interventiebehandelingen 

• Opdekken van specifiek instrumentarium en specialistische medische 
hulpmiddelen op basis van interventiebehandelingen 

• Prioriteiten stellen en handelen bij acute en veranderende situaties tijdens 
interventiebehandelingen 

• Klinisch redeneren m.b.t. interventiebehandelingen en complicaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van 
de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA- 19 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen 

Titel  MO-opleiding-OA- 19 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
omloopwerkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/plannen, 
uitvoeren/delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren bij 
het omlopen bij specialistische kinderchirurgie. 
 
De activiteit omvat 

• Analyseren van omloopwerkzaamheden a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/ kind  

• Klaarzetten, controleren en bedrijfsklaar maken van de OK met 
geavanceerde medische hulpmiddelen afgestemd op het kind 

• Voorbereiden en controleren van de OK-tafel afgestemd op het kind 

• Overtillen en positioneren van het kind op de OK-tafel samen met het 
operatieteam  

• Opstellen, instellen, aansluiten en bedienen van geavanceerde apparatuur  

• Volgen van en inspelen/anticiperen op veranderend operatieverloop met 
grote kans op complicaties 

• Communiceren met andere disciplines op de OK (CSA, 
dagcoördinator/dagplanner, anesthesie, röntgen, etc.)  

• Verzorgen van de operatiewond en van basis en geavanceerde drains en 
drainagesystemen  

• Delegeren van taken en aansturen van collega’s 

• Communiceren met, begeleiden, opvangen van naasten van het kind 

• Participeren in en proactief vragen stellen tijdens perioperatieve 
overlegmomenten  

• Uitvoeren van warmtemanagement bij kinderen 

• Uitvoeren van de telprocedures IGDH op basis van (verwacht) 
operatieverloop  

• In kaart brengen van bloedverlies 
 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer MO-OA-9 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en pathologie bij kinderen m.b.t. specialistische 
kinderchirurgie 

• Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen 

• Operatieprotocollen t.a.v. specialistische kinderchirurgie 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. omgaan met kinderen, 
warmtemanagement, positioneren 

• Medische techniek van geavanceerde medisch hulpmiddelen bij 
specialistische kinderchirurgie 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA- 19 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ 
kind m.b.t. specialistische kinderchirurgische operatieve zorg 

• Communiceren en centraal stellen van kinderen en empathie en respect 
tonen 

• Communiceren met en empathie en respect tonen naar ouders 

• Zelfstandig initiatief nemen en prioriteiten stellen bij acute en 
veranderende zorgsituaties bij specialistische kinderchirurgie 

• Zelfstandig alternatieven aanbieden van geavanceerde medische 
hulpmiddelen bij specialistische kinderchirurgie 

• Proactief hulp bieden aan het anesthesieteam bij complicaties bij 
specialistische kinderchirurgie 

• Initiatief nemen bij afwijken van het protocol en vastgestelde procedures  

• Klinisch redeneren m.b.t specialistische kinderchirurgie 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van 
de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA- 20 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen 

Titel  MO-opleiding-OA- 20 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische operatieve 
zorg bij kinderen 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/plannen, 
uitvoeren/delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren en 
instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische kinderchirurgie. 
 

De activiteit omvat 

• Analyseren van instrumenteel technische taken a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/ kind m.b.t specialistische kinderchirurgische 
operatieve zorg 

• Voorbereiden van de operatieprocedure  

• Opdekken van instrumententafels met instrumenten en materialen  

• Controleren van specifieke instrumenten en materialen (geavanceerde 
disposables) op kwantiteit en kwaliteit  

• Aangeven van specifieke instrumenten, materialen (disposables) en 
implantaten  

• Inspelen op acuut veranderend operatieverloop en complicaties  

• Delegeren van werkzaamheden aan de omloop in acuut en veranderend 

operatieverloop en complicaties  

• Communiceren met het operatieteam 

• Uitvoeren van telprocedures IGDH 
 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer MO-OA-10 en 12 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en (meest voorkomende) pathologie bij kinderen 

• Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling bij kinderen 

• Operatieprotocollen, ziekenhuis- en afdelingsprotocollen m.b.t. 
specialistische kinderchirurgie 

• Medische techniek van geavanceerde medische hulpmiddelen bij 
specialistische kinderchirurgie 

• Complicaties tijdens operaties en mogelijke oplossingen bij specialistische 
kinderchirurgie 

• Instrumentenleer kinderchirurgie (benaming, doel, functie, werkwijze)  

• Medische hulpmiddelen bij specialistische kinderchirurgie 

• Proces klinisch redeneren m.b.t. specialistische kinderchirurgie 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA- 20 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische werkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ 
kind m.b.t specialistische kinderchirurgische operatieve zorg 

• Opdekken van specifieke instrumenten en medische hulpmiddelen bij 
specialistische kinderchirurgische operatieve zorg  

• Desinfecteren en afdekken bij specialistische kinderchirurgische operatieve 
zorg  

• Ongevraagd aangeven en alternatieven aanbieden van specifieke 
instrumenten en materialen bij specialistische kinderchirurgische 
operatieve zorg  

• Prioriteiten stellen en handelen bij acute en veranderende peroperatieve 
zorgsituaties bij specialistische kinderchirurgische operatieve zorg  

• Communiceren en centraal stellen van het kind en empathie en respect 
tonen naar ouders/begeleiders 

• Klinisch redeneren m.b.t specialistische kinderchirurgie 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van 
de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-21 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden bij (specialistische) hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg 

bij… 

Titel  MO-opleiding-OA-21 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
omloopwerkzaamheden bij (specialistische) hoogcomplexe en 
veranderende operatieve zorg bij…  

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

NB: Deze EPA kan meerdere keren worden afgetekend bij verschillende 
(specialistische) hoogcomplexe zorgsituaties. De titel, evenals de activiteiten, 
kennis en vaardigheden worden aangepast en aangevuld op basis van de 
specifieke zorgsituatie waarvoor deze EPA wordt gebruikt.  
Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/plannen, 
uitvoeren/delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren bij 
het omlopen bij (specialistische) hoogcomplexe en veranderende zorgsituaties 
bij…  
(Bijvoorbeeld: 

• Urologie 

• Orthopedie, Gynaecologie 

• Algemene Chirurgie 

• KNO 

• Vaatchirurgie 

• Neurochirurgie  

• Longchirurgische 

• Cardio thoracale chirurgie 

• Transplantatiechirurgie 

• Genderchirurgie 

• Multitrauma 

• Robotchirurgie 

• Etc.) 
 

De activiteit omvat 

• Analyseren van instrumenteel omloopwerkzaamheden a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/patiënt voor (specialistische) hoogcomplexe 
operatieve zorg 

• Bedrijfsklaar maken van de OK met specialistische geavanceerde medisch 
hulpmiddelen  

• Instellen, aansluiten en bedienen van de specialistische geavanceerde 
medische apparatuur  

• Inspelen/anticiperen op veranderend operatieverloop en complicaties  

• Multidisciplinair communiceren 

• Delegeren van werkzaamheden aan de omloop bij veranderend 
operatieverloop en complicaties 

 

Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op zorgsituaties die buiten de bestaande EPA-
set vallen en apart toevertrouwd moeten worden 

 
Voorwaardelijkheden 

• MO-OA-10 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-21 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden bij (specialistische) hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg 

bij… 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en pathologie bij patiënten die specialistische 
chirurgie ondergaan 

• Operatieprotocollen t.a.v. specialistische chirurgie en complicaties 
• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. cytostatica, robot, etc. 

• Operatieve zorg en technieken m.b.t. specifieke materialen bij 
(specialistische) hoogcomplexe chirurgie 

• Medische techniek van medische geavanceerde medische hulpmiddelen bij 
(specialistische) hoogcomplexe operatieve zorg (bijvoorbeeld Robot) 

• Klinisch redeneren m.b.t. specialistische chirurgie 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ 
patiënt voor bij (specialistische) hoogcomplexe operatieve zorg en 
veranderende situaties 

• Ongevraagd aangeven en alternatieve aanbieden van specifieke 
instrumenten en materialen bij (specialistische) hoogcomplexe operatieve 
zorg 

• Klinisch redeneren m.b.t. (specialistische) hoogcomplexe operatieve zorg 
en complicaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van 
de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4.  
NB het werken met een nader in te vullen EPA is een experiment, in fase B zal 
onderzocht worden of deze door het CZO erkend kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-21 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden bij (specialistische) hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg 

bij… 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-22 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische werkzaamheden bij (specialistische) hoogcomplexe en veranderende 

operatieve zorg bij… 

Titel  MO-opleiding-OA-22 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
instrumenteel technische werkzaamheden bij (specialistische) 
hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg bij… 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

NB: Deze EPA kan meerdere keren worden afgetekend bij verschillende 
specialistische zorgsituaties. De titel, evenals de activiteiten, kennis en 
vaardigheden worden aangepast en aangevuld op basis van de specifieke 
zorgsituatie waarvoor deze EPA wordt gebruikt.  
Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/plannen, 
uitvoeren/delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren bij 
instrumenteel technisch handelen bij (specialistische) hoogcomplexe en 
veranderende zorgsituaties bij… 
(Bijvoorbeeld: 

• Verschillende specialismen (Urologie, Orthopedie, Gynaecologie, Algemene 
Chirurgie, KNO)  

• Vaatchirurgie 

• Neurochirurgie  

• Longchirurgische 

• Cardio thoracale chirurgie 

• Transplantatiechirurgie 

• Genderchirurgie 

• Multitrauma 

• Robotchirurgie 

• Etc.) 
 

De activiteit omvat 

• Analyseren van instrumenteel technische/assisterende taken a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/patiënt op basis van de complexiteit voor 
(specialistische) hoogcomplex operatieve zorg 

• Voorbereiden van de operatieprocedure  

• Controleren van medisch hulpmiddelen  

• Opdekken van instrumententafels met specifieke instrumenten en 
materialen  

• Controleren van geavanceerde medische hulpmiddelen  

• Aangeven van specifieke instrumenten, materialen en implantaten  

• Inspelen op acuut veranderend operatieverloop en complicaties  

• Delegeren van werkzaamheden aan de omloop in acuut en veranderend 
operatieverloop en complicaties  

• Communiceren met het operatieteam 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-OA-22 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische werkzaamheden bij (specialistische) hoogcomplexe en veranderende 

operatieve zorg bij… 

 Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op zorgsituaties die buiten de bestaande EPA-
set vallen en apart toevertrouwd moeten worden 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer MO-OA-13 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en pathologie bij patiënten die specialistische 
chirurgie ondergaan 

• Operatieprotocollen t.a.v. specialistische chirurgie en complicaties 
• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. cytostatica, robotchirurgie, etc. 
• Operatieve zorg en technieken m.b.t instrumentenleer (benaming, doel, 

functie, werkwijze), afdekprincipes, specifieke materialen bij 
(specialistische) hoogcomplexe chirurgie 

• Medische techniek van medische geavanceerde medische hulpmiddelen bij 
(specialistische) hoogcomplexe operatieve zorg (bijvoorbeeld Robot) 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ 
patiënt bij (specialistische) hoogcomplexe operatieve zorg en 
veranderende situaties 

• Opdekken van specifieke instrumentarium en medische hulpmiddelen bij 
(specialistische) hoogcomplexe operatieve zorg in beperkte tijd 

• Ongevraagd aangeven en alternatieve aanbieden van specifieke 
instrumenten en materialen bij specialistische operatieve zorg 

• Klinisch redeneren m.b.t. (specialistische) hoogcomplexe operatieve zorg 
en complicaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van de 
kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-1 Bedrijfsklaar maken van de OK voor 

anesthesiologische zorg 

Titel  MO-opleiding-AM-1 Bedrijfsklaar maken van de OK voor 
anesthesiologische zorg 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het preoperatief controleren van de OK(ruimte) op aanwezigheid, 
werking en onderhoudsdatum van de inventaris en de anesthesiologische 
basisapparatuur en het reageren op onregelmatigheden, om de OK gereed te 
maken voor operatie. 
 

De activiteit omvat 

• Aanzetten en controleren van de beademingsapparatuur, werking/zelftest, 
basismonitoring (voor aanzetten en bediening zie EPA 2) 

• Opstarten en controleren van apparatuur voor dataverwerking 

• Controleren op aanwezigheid van essentiële basisbenodigdheden 
(ambuballon, watersset, vacuümsysteem, voerders, reserve zuurstoffles) 

• Controleren van de werking van de OK-tafel en hulpmiddelen voor de OK-
tafel 

• Controleren op aanwezigheid en werking van de perfusorpompen 

• Controleren patiëntverwarmingstechnieken en apparatuur 

• Aanzetten en controleren van de OK-verlichting, benderpaneel 

• Controleren van de luchtbeheersing en evt. de intercom, 
waarschuwingssysteem 

• Controleren van de voorraad basismaterialen ((on)steriel) en de 
vloeistoffen 

• Actie ondernemen op basis van afwezigheid, foutmeldingen of 
disfunctioneren van bovenstaande controles (bijvoorbeeld technische 
dienst bellen, medische hulpmiddelen halen) 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☐ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Afdelingsafspraken/ protocollen m.b.t. bedrijfsklaar maken (bijv. checklist) 

• Standaard inventaris OK  

• Werking, gebruik en toepassing van OK-inventaris en basis apparatuur 
(beademingsapparatuur, OK-software, benderpaneel, etc.) 

• Eigenschappen (eisen) en werking OK-tafel en hulpmiddelen voor OK-tafel 

• Steriliteitsprincipes 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Testen basisapparatuur 

• Werken volgens geldende afdelingsafspraken  

• Interpreteren testgegevens van basisapparatuur  

• Communiceren over onregelmatigheden basisapparatuur 

• Handelen bij disfunctioneren en/of gebreken basisapparatuur  

• Aanvullen van medische hulpmiddel en inventaris 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-1 Bedrijfsklaar maken van de OK voor 

anesthesiologische zorg 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 3 maanden van het praktijkgedeelte de 
EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-2 Klaarzetten en controleren van medische 

hulpmiddelen voor basis anesthesiologische zorg 

Titel  MO-opleiding-AM-2 Klaarzetten en controleren van medische 
hulpmiddelen voor basis anesthesiologische zorg 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het volgens de ABCDE-methodiek klaarzetten van benodigde 
middelen om basis anesthesiologische zorg te kunnen geven ongeacht het 
specialisme of type ingreep. 
 

De activiteit omvat 

• A/B: voorbereiden en klaarleggen beademingsmiddelen (kap, guedel, filter, 
swiffel, laryngoscoop, tube, larynxmaster, cuff-spuit, tape) 

• C: klaarmaken van een infuussysteem en klaarzetten benodigdheden voor 
het inbrengen van een infuus 

• D: voorbereiden, klaarmaken en controleren van basis- en noodmedicatie 

• E: klaarzetten en controleren apparatuur voor warmtemanagement 

• Maatregelen nemen bij afwezigheid van benodigde anesthesiologische 
hulpmiddelen (aanvullen van bevoorrading op OK, zoals medicatie, 
beademingsmiddelen en dergelijke) 

• Uitvoeren van steriliteitscontrole van medische hulpmiddelen 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☐ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Afdelingsafspraken/protocollen m.b.t bedrijfsklaar maken van de 
operatiekamer (bijvoorbeeld checklist) 

• Benodigdheden en apparatuur voor laagcomplexe anesthesiologische zorg 

• Hygiëne- en kledingvoorschriften 

• Steriliteitsprincipes  

• Beleid bereiden en controleren basis- en noodmedicatie 

• Klaarmaken van een infuussysteem 

• Benodigdheden voor het uitvoeren van technische handelingen (infuus 
inbrengen/intubatie etc.) 

• Ruimte en plaats van medische hulpmiddelen op OK-complex 

• Operatieprotocollen m.b.t. laagcomplexe operatieve zorg 

• Apparatuur voor warmtemanagement 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-2 Klaarzetten en controleren van medische 

hulpmiddelen voor basis anesthesiologische zorg 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Op een efficiënte manier anesthesiologische basis hulpmiddelen 
verzamelen  

• Voorbereiden en klaarleggen van beademingsmiddelen 

• Toepassen van hygiënerichtlijnen 

• Uitvoeren van steriliteitscontrole 

• Bereiden van medicatie volgens protocol 

• Verzamelen/klaarzetten materiaal voor technische handelingen (infuus 
prikken/intubatie etc.) 

• Werken volgens geldende afdelingsafspraken 

• Communiceren met betrokken anesthesioloog over toe te passen 
anesthesiologische beleid 

• Communiceren met logistiek medewerker bij ontbreken van medische 
hulpmiddelen 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 6 maanden van het praktijkgedeelte de 
EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-3 Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn 

naasten/begeleider 

Titel  MO-opleiding-AM-3 Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn 
naasten/begeleider 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Kennismaken met de patiënt en eventuele naasten 

• Uitleg geven over de anesthesiologische procedures en algemene 
procedures op de OK 

• Bewaken van de privacy van de patiënt (bijvoorbeeld lichaam bedekken, 
OK-deur gesloten houden, elektronisch patiëntendossier controleren op 
juiste weergave etc.) 

• Communiceren in aansluiting op de situatie en gemoedstoestand van de 
patiënt en eventuele naasten 

• Psychosociaal ondersteunen van patiënt en de eventuele naasten 

• Begeleiden van naasten van OK naar de Holding 

CanMEDS ☐ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Communicatietechnieken m.b.t. stressreductie en emoties van patiënten  

• Afdelingsprotocollen omgaan en begeleiden van naasten  

• Privacyregels m.b.t patiënten 

• Verschillende culturele opvattingen over omgangsnormen  

• Beroepsethiek 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Empathie en respect tonen 

• Communiceren met de patiënt en naasten 

• Discreet omgaan met informatie over patiënt 

• Uitleg en omgang afstemmen op culturele achtergrond van patiënt en 
naasten 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 3-6 maanden van het praktijkgedeelte de 
EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-4 Aansluiten en bedienen van monitoring, en 

interpreteren van vitale parameters van patiënten in laagcomplexe anesthesiologische 

zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-AM-4 Aansluiten en bedienen van monitoring, en 
interpreteren van vitale parameters van patiënten in laagcomplexe 
anesthesiologische zorgsituaties  

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Analyseren van het patiëntendossier om de benodigde basismonitoring te 
kiezen  

• Verzamelen van benodigdheden voor het meten van de vitale parameters 

• Aansluiten van de basismonitoring voor het meten van de vitale 
parameters bij de patiënt 

• Uitleg geven aan de patiënt over de handelingen tijdens het aansluiten van 
basismonitoring 

• Instellen alarmgrenzen/normaalwaardes van de basismonitoring  

• Monitoren van vitale parameters  

• Controleren van registratie van de vitale parameters in het 
(patiënten)registratiesysteem 

• Maatregelen nemen bij storing/uitval van basismonitoring (Bijv.: een NIBP 
die niet goed meet opnieuw aansluiten, een ECG-plakker opnieuw plakken 
als deze niet goed contact maakt etc.) 

• Communiceren met de anesthesioloog over de vitale parameters van de 
patiënt 

 

Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op laagcomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 

Beperkingen 
Tot deze activiteit behoort alleen tot het aansluiten en bedienen van de 
volgende hulpmiddelen: 

• 3 of 5 leads ECG 

• Saturatiemeter 

• NIBP 

• Thermometer 

• EtCO2 
 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s MO-AM 1, 2 en 3 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-4 Aansluiten en bedienen van monitoring, en 

interpreteren van vitale parameters van patiënten in laagcomplexe anesthesiologische 

zorgsituaties 

Kennis • Anatomie, fysiologie en pathologie van patiënten in de laagcomplexe 
anesthesiologische zorgcategorie 

• Werking basismonitoring 

• Normaalwaarden van de vitale parameters 

• Maatregelen bij storingen/uitval van basismonitoring 

• Richtlijn Medisch convenant 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Zelfstandig verzamelen en klaarleggen van benodigdheden van de 
basismonitoring voor het meten van de vitale parameters 

• Communiceren met de patiënt bij het aansluiten van de basismonitoring 

• Initiatief nemen en prioriteiten stellen tijdens het aansluiten van 
basismonitoring 

• Bedienen van basis medische hulpmiddelen 

• Veilig handelen met basis medische hulpmiddelen 

• Registreren en interpreteren van de vitale parameters 

• Signaleren van en handelen bij storing/uitval van basismonitoring 

• Initiatief nemen en communiceren met anesthesioloog over vitale 
parameters van de patiënt 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1 jaar van het praktijkgedeelte de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-5 Participeren in, uitvoeren en registreren van 

perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-AM-5 Participeren in, uitvoeren en registreren van 
perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe anesthesiologische 
zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het participeren en inbrengen van deskundigheid en het 
analyseren en interpreteren van de gespreksonderwerpen bij perioperatieve 
overlegmomenten, ter bevordering van het perioperatieve proces en de 
veiligheid van de patiënt bij laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties op 
een operatiekamer. 
 

De activiteit omvat 

• Participeren tijdens de Sign-in, Time-out en Sign-out (Briefing, Debriefing 
en perioperatieve stopmomenten) van het operatiedagprogramma (vragen 
beantwoorden, bij de patiënt staan, gegevens controleren in 
registratiesysteem) 

• Uitvoeren van overlegmomenten 

• Participeren in overige perioperatieve overlegsituaties (overdrachten bij 
overname van collega) 

• Registreren van perioperatieve overlegmomenten in het 
registratiesysteem 

• Anticiperen en reageren op onderwerpen die tijdens perioperatieve 
stopmomenten worden besproken 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 

Kennis • Doel van stopmomenten 

• Afdelingsprotocol stopmomenten en overdrachtsmomenten  

• Rollen en verantwoordelijkheden tijdens de stopmomenten 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Actief bijdragen aan stop- en overdrachtsmomenten 

• Interpreteren van besproken onderwerpen tijdens stopmomenten 

• Uitvoeren van overdrachtsmomenten 

• Communiceren met het operatieteam 

• Werken met het registratiesysteem 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 3-6 maanden van het praktijkgedeelte de 
EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-6 Controleren, interpreteren en registreren van 

gegevens in het (patiënten)registratiesysteem 

Titel  MO-opleiding-AM-6 Controleren, interpreteren en registreren van 
gegevens in het (patiënten)registratiesysteem 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Controleren van patiëntgegevens en navraag doen bij onduidelijkheden  

• Voorbereidingen treffen voor de operatie op basis van gegevens in het 
(patiënten)registratiesysteem  

• Registreren van gegevens (vitale parameters, hemostatische 
bloedproducten, laboratoriumaanvragen, OK-team, perioperatieve tijd, 
operatie, complicaties etc.)  

• Anesthesieverslag bijhouden 

• Registreren van overplaatsingsorders tussen afdelingen    

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☐ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Werking (patiënten) registratiesysteem 

• Rollen en verantwoordelijkheden gebruik (patiënten)registratiesysteem  

• AVG: privacywet- en regelgeving m.b.t. het (patiënten)registratiesysteem 

• Afdelingsprotocol bloedproducten 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Registreren van perioperatieve handelingen in het 
(patiënten)registratiesysteem 

• Aanvragen, registreren en verwerken van bloedproducten volgens protocol  

• Aanvragen en registreren van laboratoriumonderzoek, 
overplaatsingsorders volgens protocol 

• Interpreteren en registreren van patiëntgegevens  

• Communiceren bij onduidelijkheden van patiëntgegevens 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 3-6 van het praktijkgedeelte de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-7 Transporteren van patiënten in laagcomplexe 

anesthesiologische zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-AM-7 Transporteren van patiënten in laagcomplexe 
anesthesiologische zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Kennismaken met en begeleiden van de patiënt 

• Overdracht geven en ontvangen  

• Anesthesiologische benodigdheden verzamelen voor transport 

• Transport klaarmaken voor de patiënt 

• Administratie afhandelen m.b.t. het transport 

• Transporteren van de patiënt 

• Handelen bij veranderende situaties (bijv. een patiënt die een apnoe krijgt 
tijdens het transport, patiënt die niet meer reageert tijdens transport etc.) 

 

Afbakening  

• Deze EPA heeft betrekking op laagcomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s MO-AM-4, 5 en 6 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en pathologie van patiënten in de laagcomplexe 
anesthesiologische zorgcategorie 

• Taken en bevoegdheden van andere disciplines  

• Werking en besturing van het ziekenhuisbed/ok-trolley en transport 
apparatuur 

• (Patiënten)registratiesysteem 

• Wet- en regelgeving van het ziekenhuis m.b.t. veilig patiëntenvervoer 

• Werkwijze/afspraken bij complicaties en incidenten tijdens transport van 
laagcomplexe patiënten naar de verkoever 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Interesse tonen en proactief handelen 

• Methodisch handelen 

• Werktempo toepassen behorend bij basis anesthesiologische zorg 

• Administratieve handelingen uitvoeren m.b.t. transport in het (patiënten) 
registratiesysteem 

• Bedienen van het bed, de trolley en transportapparatuur 

• Handelen bij complicaties en incidenten onderweg bij laagcomplexe 
anesthesiologische zorgsituaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-7 Transporteren van patiënten in laagcomplexe 

anesthesiologische zorgsituaties 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 3-6 van het praktijkgedeelte de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-8 Coördineren en uitvoeren van 

luchtwegmanagement bij patiënten 

Titel  MO-opleiding-AM-8 Coördineren en uitvoeren van 
luchtwegmanagement bij patiënten 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Klaarleggen van benodigdheden voor de toepassing van een 
luchtweginstrument (kap, swiffel, filter, guedel, larynxmasker, tube, cuff-
spuit etc.) 

• Beoordelen van de luchtweg (Lemon Law (waaronder de Mallampati score 
& Cormack & Lehane score) 

• Positioneren van de patiënt voor het inbrengen van een 
luchtweginstrument 

• Communiceren met de patiënt bij het toedienen van zuurstof d.m.v. een 
kap 

• Pre-oxygeneren d.m.v. kapbeademing 

• Assisteren bij plaatsen van een larynxmasker (klassiek dan wel I-gel) en bij 
het inbrengen van een tube 

• Plaatsen van een larynxmasker (klassiek dan wel I-gel) 

• Intuberen 

• Bewaken en monitoren van de patiënt gedurende de inleiding en het 
toepassen van luchtwegmanagement 

• Communiceren met de anesthesioloog bij het toepassen van 
luchtwegmanagement  

• Beoordelen van de positionering van een geplaatst luchtweginstrument 

• Fixeren van het toegepaste luchtweginstrument 

• Aansluiten van de beademingsmachine op het luchtweginstrument 

• Instellen en bedienen van de beademingsmachine 

• Handelen bij potentiële veranderende situaties en complicaties (can’t 
ventilate and/or can’t intubate), zoals back-up vragen bij een moeilijke 
intubatie, moeilijke intubatiekar halen 

 

Beperkingen 

• Tot deze activiteit hoort niet het uitvoeren van luchtwegmanagement bij 
patiënten met een moeilijke of bedreigde luchtweg 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-4 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-8 Coördineren en uitvoeren van 

luchtwegmanagement bij patiënten 

Kennis • Anatomie, fysiologie en pathologie van de luchtweg 

• Beoordelingscriteria van de luchtweg (Lemon law en Cormack en Lehane 
score) 

• Positionering van de patiënt voor het toepassen van een 
luchtweginstrument 

• Werking medische hulpmiddelen voor luchtwegmanagement (cuff spuit, 
laryngoscoop met laryngoscoopblad, voerder en beademingsmachine, kap, 
larynxmaskers en verschillende endotracheale tubes, zoals standaard tube, 
REA-tube, nasale tube, lasertube, microlaryngs tubes en tubes voor 
kinderen)  

• Werking medische hulpmiddelen bij moeilijk luchtwegmanagement 
(blauwe frova, flex tip laryngoscoopblad, videolaryngoscoop, 
cricothyrotomie set of spoed tracheotomie set etc.)  

• Verschillende procedures bij luchtwegmanagement en mogelijke 
complicaties (beschadiging bovenste luchtweg, laryngospasme, 
bronchospasme, kans op aspiratie etc.) 

• Afdelingsprotocollen voor moeilijke/bedreigde luchtweg 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Communiceren met patiënt bij de pre-oxygenatie 

• Communiceren met de anesthesioloog tijdens het toepassen van 
luchtwegmanagement 

• Proactief controleren en beoordelen van de luchtweg voor het inbrengen 
van een luchtweginstrument 

• Plaatsen van een larynxmasker afgestemd op de anatomie van de patiënt 

• Intuberen  

• Positioneren van de patiënt tijden het plaatsen van een larynxmasker of 
tube afgestemd op de anatomie van de patiënt 

• Initiatief nemen tot het fixeren van een gecontroleerde luchtweg 

• Proactief beoordelen van de positionering van een toegepast 
luchtweginstrument 

• Initiatief nemen en prioriteiten stellen tijdens het aansluiten, instellen van 
de beademingsmachine op de luchtweg 

• Signaleren van complicaties bij luchtwegmanagement en proactief hulp 
inroepen van de anesthesioloog  

• Proactief en gestructureerd handelen luchtwegmanagement 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1 jaar van het praktijkgedeelte de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-9 Coördineren en uitvoeren van luchtweg 

management bij patiënten met een verwachte of onverwachte moeilijke en/of bedreigde 

luchtweg 

Titel  MO-opleiding-AM-9 Coördineren en uitvoeren van luchtweg 
management bij patiënten met een verwachte of onverwachte moeilijke 
en/of bedreigde luchtweg 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Klaarleggen van benodigdheden bij de toepassing van een 
luchtweginstrument (kap, swiffel, filter, guedel, larynxmasker, tube, cuff-
spuit etc.) 

• Beoordelen van de luchtweg (Lemon Law (waaronder de Mallampati score 
& Cormack & Lehane score) 

• Positioneren van de patiënt voor het toepassen van een 
luchtweginstrument 

• Communiceren met de patiënt bij het toedienen van zuurstof d.m.v. een 
kap 

• Pre-oxygeneren d.m.v. kapbeademing 

• Assisteren bij luchtwegmanagement (alle soorten larynxmaskers en tubes) 

• Uitvoeren en coördineren van luchtwegmanagement (alle soorten 
larynxmaskers en tubes) 

• Voorbereidingen treffen en apparatuur klaarleggen voor een verwachte 
moeilijke luchtweg (moeilijke intubatiekar, duidelijke plan van aanpak A, B, 
C, moeilijke luchtwegapparatuur.)  

• Handelen bij verwachte moeilijke luchtweg (aangeven dat het gaat om 
moeilijke luchtweg, extra hypnotica bijgeven, assisteren of uitvoeren van 
luchtwegmanagement d.m.v. moeilijke luchtwegapparatuur: voerder, 
blauwe frova, flex tip laryngoscoop, video laryngoscoop, cricothyrotomie 
set of spoedtracheotomie set etc.)  

• Handelen bij een onverwacht moeilijke luchtweg (can’t ventilate and/or 
can’t intubate) (delegeren van taken aan operatieassistent, extra hypnotica 
optrekken, moeilijke intubatiekar halen/laten halen, moeilijke luchtweg 
apparatuur pakken en gereedmaken en assisteren dan wel uitvoeren van 
luchtwegmanagement d.m.v. moeilijke luchtwegapparatuur) 

• Bewaken en monitoren van de patiënt gedurende de inleiding dan wel 
toepassen van (moeilijk en /of bedreigd) luchtwegmanagement 

• Communiceren met de anesthesioloog bij het toepassen van 
luchtwegmanagement  

• Aansluiten van de beademingsmachine op de luchtweg 

• Instellen en bedienen van de beademingsmachine 
 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-8 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Afdelingsprotocollen bij anesthesiologische spoedsituaties m.b.t. 
onverwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-9 Coördineren en uitvoeren van luchtweg 

management bij patiënten met een verwachte of onverwachte moeilijke en/of bedreigde 

luchtweg 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Proactief communiceren met de anesthesioloog tijdens het toepassen van 
een verwacht of onverwachte moeilijke en/of bedreigde 
luchtwegmanagement 

• Signaleren van en proactief handelen bij complicaties van de luchtweg 
(can’t ventilate and/or can’t intubate) 

• Initiatief nemen en prioriteiten stellen tijdens het aansluiten en instellen 
van de beademingsmachine op de luchtweg 

• Proactief en gestructureerd handelen en initiatief nemen bij spoedsituaties 
m.b.t. onverwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 2 jaar van het praktijkgedeelte de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-10 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 

laagcomplexe anesthesiologische zorg bij patiënten onder locoregionale anesthesie 

Titel  MO-opleiding-AM-10 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 
laagcomplexe anesthesiologische zorg bij patiënten onder locoregionale 
anesthesie 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Analyseren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem voor 
benodigde anesthesiologische zorg a.d.h.v. het operatieprogramma/ de 
patiënt  

• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van basis 
medische hulpmiddelen 

• Maatregelen nemen bij storing/uitval van benodigde apparatuur 

• Bevoorrading van de OK controleren op inhoud, expiratiedatum en 
materialen 

• Klaarleggen van benodigdheden voor locoregionale anesthesie 

• Uitvoeren van dubbelcheck van medicatie en patiëntengegevens 

• Transporteren van de patiënt naar de operatiekamer 

• Participeren in perioperatieve overlegmomenten 

• Begeleiden van patiënten gedurende de locoregionale 
anesthesieprocedure, zowel fysiek als communicatief 

• Aansluiten van de basismonitoring 

• Assisteren bij (steriele) locoregionale anesthesiologische procedures 
(plexus, epiduraal, spinaal en dergelijke) 

• Positioneren van de patiënt in de laagcomplexe zorgcategorie, controleren 
van de positie perioperatief en handelen bij afwijkingen 

• Zuurstof toedienen m.b.v. O2 neussonde (bij het toedienen van sedatie) 

• Bewaken en monitoren van de patiënt tijdens uitvoering locoregionale 
anesthesie en perioperatief 

• Controleren en registreren van gegevens in het 
(patiënten)registratiesysteem 

• Verzorgen, verwerken en registreren van patiëntmateriaal (HB, kruisbloed 
etc.) 

• Communiceren met anesthesioloog en andere disciplines op de OK 
(operatieteam) 

• Handelen gedurende de operatie bij veranderende situaties en 
complicaties (zoals: medicatie toedienen bij bloeddrukdaling, medicatie 
toedienen bij een reactie op pijn, anesthesioloog op de hoogte brengen bij 
relatief veel bloedverlies etc.) 

• Patiënt transporteren naar de verkoever 

• Operatiekamer gereedmaken voor een volgende ingreep 
 

Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet het coördineren en uitvoeren van 
anesthesiologische zorg op buitenlocaties en in acute zorgsituaties 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-10 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 

laagcomplexe anesthesiologische zorg bij patiënten onder locoregionale anesthesie 

 Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op laagcomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 
Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-7, 8 en 11 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en pathologie van patiënten in de laagcomplexe 
anesthesiologische zorgcategorie (locoregionale anesthesie) 

• Verschillende locoregionale technieken en mogelijke complicaties 

• Laagcomplexe operatieprocedure en de potentiële complicaties 

• Anesthesiologisch gerelateerde medicatie bij locoregionale anesthesie 
m.b.t. werking, potentiële bijwerkingen en complicaties 

• Apparatuur bij locoregionale anesthesie 

• Afdelingsprotocollen m.b.t. locoregionale anesthesie  

• Basic life support en Advanced life support 

• Juridische aspecten/ethiek m.b.t. operatieve zorg 

• Klinisch redeneren m.b.t laagcomplexe locoregionale anesthesie 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Efficiënt verzamelen, klaarleggen en controleren van benodigdheden voor 
locoregionale anesthesie 

• Uitvoeren van steriele anesthesiologische handelingen op basis van 
steriliteitsprincipes 

• Uitvoeren van isolatiemaatregelen en richtlijnen m.b.t. hygiëne en 
infectiepreventie 

• Patiënten instrueren, informeren en geruststellen binnen laagcomplexe 
zorgsituaties 

• Prioriteiten stellen bij de handelingen in een laagcomplexe locoregionale 
anesthesiologische zorgsituatie  

• Zorgproces afstemmen met de anesthesioloog binnen laagcomplexe 
locoregionale anesthesiologische zorgsituatie 

• Anticiperen op potentiële veranderende situaties en complicaties bij 
locoregionale anesthesie 

• Werktempo aanpassen aan laagcomplexe locoregionale zorgsituaties 

• Klinisch redeneren m.b.t. locoregionale anesthesie 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1 jaar van het praktijkgedeelte de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-11 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 

laagcomplexe anesthesiologische zorg bij patiënten onder algehele anesthesie 

Titel  MO-opleiding-AM-11 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 
laagcomplexe anesthesiologische zorg bij patiënten onder algehele 
anesthesie 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Analyseren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem a.d.h.v. het 
operatieprogramma/ de patiënt  

• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van basis 
medische hulpmiddelen 

• Maatregelen nemen bij storing/uitval van benodigde apparatuur 

• Bevoorrading van de OK controleren op inhoud, expiratiedatum en 
materialen 

• Klaarleggen van de benodigdheden voor laagcomplexe algehele anesthesie 

• Uitvoeren van dubbelcheck van medicatie en patiëntengegevens 

• Transporteren van de patiënt naar de operatiekamer 

• Participeren in perioperatieve overlegmomenten 

• Begeleiden van patiënten (laagcomplex) zowel fysiek als communicatief 

• Aansluiten van basismonitoring 

• Pre-oxygeneren voor de inleiding 

• Overnemen van de beademing na inductie d.m.v. kapbeademing 

• Assisteren of uitvoeren van de anesthesiologische procedure (inductie, 
luchtwegmanagement, zoals plaatsen larynxmasker of intuberen)  

• Positioneren van de patiënt, controleren van de positie perioperatief en 
handelen bij afwijkingen 

• Bewaken en monitoren van de patiënt tijdens inductie en perioperatief 

• Regelen van warmtemanagement bij de patiënt, door middel van een 
patiënten verwarmingssysteem 

• Controleren en registreren van gegevens in het (patiënten) 
registratiesysteem 

• Verzorgen, verwerken en registreren van patiëntmateriaal (HB, kruisbloed) 

• Onderhouden van de anesthesie (toedienen van hypnotica, analgetica, 
relaxantia etc.) 

• Communiceren met anesthesioloog en andere disciplines op de OK 
(operatieteam) 

• Handelen gedurende de operatie bij veranderende situaties en 
complicaties (zoals: medicatie toedienen bij bloeddrukdaling, medicatie 
toedienen bij een reactie op pijn, anesthesioloog op de hoogte brengen bij 
relatief veel bloedverlies etc.) 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-11 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 

laagcomplexe anesthesiologische zorg bij patiënten onder algehele anesthesie 

 • Voorbereidingen treffen voor de uitleiding (zoals hypnotica afbouwen, 
spierrelaxantia bepalen, postoperatieve pijnstilling bepalen etc.) 

• Assisteren bij de uitleiding (extubatie) 

• Patiënt transporteren naar de verkoever 

• Operatiekamer gereedmaken voor een volgende ingreep 
 

Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet het coördineren en uitvoeren van 
anesthesiologische zorg op buitenlocaties en in acute zorgsituaties 

 
Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op laagcomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 
Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-7 en 8 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en pathologie van patiënten in de laagcomplexe 
anesthesiologische zorgcategorie 

• Technieken bij algehele anesthesie en mogelijke complicaties (niet-
nuchtere patiënten, moeilijk te intuberen, comorbiditeiten etc.) 

• Anesthesiologisch gerelateerde medicatie bij algehele anesthesie m.b.t. 
werking, potentiële bijwerkingen en complicaties 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen m.b.t. laagcomplexe algehele 
anesthesie 

• Basic life support en Advanced life support 

• Juridische aspecten/ethiek m.b.t. operatieve zorg 

• Klinisch redeneren bij laagcomplexe algehele anesthesie 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-11 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 

laagcomplexe anesthesiologische zorg bij patiënten onder algehele anesthesie 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Efficiënt verzamelen, klaarleggen en controleren van benodigdheden voor 
laagcomplexe algehele anesthesie 

• Uitvoeren van isolatiemaatregelen en richtlijnen m.b.t. hygiëne en 
infectiepreventie 

• Prioriteiten stellen bij het verlenen van laagcomplexe algehele 
anesthesiologische zorg 

• Onderhouden van algehele anesthesie met basis anesthesiologische 
hulpmiddelen 

• Zorgproces afstemmen met de anesthesioloog binnen laagcomplexe 
algehele anesthesiologische zorgsituaties 

• Anticiperen op potentiële veranderende situaties en complicaties bij 
algehele anesthesie 

• Communiceren met het operatieteam tijdens de gehele operatieprocedure 

• Werktempo aanpassen aan laagcomplexe algehele anesthesiologische 
zorgsituaties 

• Naleven van persoonlijke hygiëne- en kledingvoorschriften 

• Klinisch redeneren m.b.t. laagcomplexe algehele anesthesie 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1 jaar van het praktijkgedeelte de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-12 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische 

zorg bij patiënten in de laagcomplexe zorgcategorie 

Titel  MO-opleiding-AM-12 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische 
zorg bij patiënten in de laagcomplexe zorgcategorie 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Aansluiten van basismonitoring 

• Bewaken, monitoren en interpreteren van de vitale parameters van de 
patiënt (VAS, Aldrete, PONV) 

• Overdragen van de laagcomplexe patiënt  

• Registreren van postoperatieve gegevens in (patiënten) registratiesysteem 

• Communiceren met de betrokken anesthesioloog en medisch specialisten  

• Toedienen van medicatie 
  

Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op patiënten in de laagcomplexe zorgcategorie, 
zoals beschreven in de complexiteitstabel 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-10 en 11 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Basis anesthesiologische procedure en daarbij behorende postoperatieve 
zorg (is de patiënt geantagoneerd, heeft hij veel pijn gehad etc.) 

• Operatieprocedure met de daarbij behorende postoperatieve zorg en 
mogelijke complicaties 

• Afdelingsprotocollen m.b.t. overdrachtsmomenten naar recovery 

• Afdelingsprotocollen van de recovery  



 

62 

© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-12 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische 

zorg bij patiënten in de laagcomplexe zorgcategorie 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Aansluiten en bedienen van basismonitoring op de verkoever 

• Registreren, monitoren en interpreteren van vitale parameters  

•  Uitvoeren van isolatiemaatregelen en richtlijnen m.b.t. hygiëne en 
infectiepreventie 

• Anticiperen op potentiële veranderde situaties en complicaties 

• Methodisch handelen tijdens het aansluiten, registreren, monitoren van de 
vitale parameters  

• Prioriteiten stellen binnen de handelingen die in een laagcomplexe 
zorgsituatie gewenst zijn 

• Op een duidelijke en gestructureerde manier de patiënt overdragen aan de 
verkoever verpleegkundige 

• Werktempo aanpassen aan laagcomplexe zorgsituaties 

• Naleven van persoonlijke hygiëne- en kledingvoorschriften 

• Herkennen van en reageren op veranderde parameters na transport 

• Patiënten instrueren, informeren en geruststellen binnen laagcomplexe 
zorgsituaties 

• Communicatie met andere disciplines (overdracht van de patiënt aan 
recovery)  

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1 jaar van het praktijkgedeelte de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-13 Regie voeren over anesthesiologische zorg op de 

OK gedurende de dag 

Titel  MO-opleiding-AM-13 Regie voeren over anesthesiologische zorg op de 
OK gedurende de dag 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Leiding nemen op de OK als de situatie dit vereist m.b.t. patiëntveiligheid 
en het anesthesiologisch beleid 

• Communiceren met het operatieteam (anesthesioloog, chirurg, 
operatieassistenten etc.) over het verloop van de operatiedagprogramma 
van de betreffende OK 

• Communiceren met andere disciplines op het OKC (zorgketen, CSA, 
dagcoördinator, dagplanner, operatieteam, röntgen etc.) bij knelpunten 
(zoals contact opnemen met de dagcoördinator als de operatie langer 
duurt dan verwacht, duidelijk aangeven bij het operatieteam als je hulp 
kan gebruiken bij de anesthesie etc.) 

• Aansturen en coachen van collega’s 
 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-12 is toevertrouwd 

CanMEDS ☐ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Conflicthantering  

• Bevoegd- en verantwoordelijkheden van het team 

• Organisatorische aspecten (volgorde operaties; consequenties van 
aanpassingen voor werkzaamheden) 

• Ziekenhuisprotocollen m.b.t. perioperatieve zorgketen 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Initiatief nemen bij knelpunten en calamiteiten 

• Proactief communiceren met de anesthesioloog, dagcoördinator en 
dagplanner 

• Communiceren met het operatieteam  

• Communiceren met de betrokken afdelingen 

• Anticiperen op en signaleren van mogelijkheden en/of knelpunten m.b.t. 
operatieverloop 

• Proactief suggesties geven over het anesthesiologisch beleid bij de 
anesthesioloog 

• Organiseren van de werkzaamheden 

• Delegeren van werkzaamheden 

• Overzicht houden 

• Aanspreken in moeilijke situaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1 jaar van het praktijkgedeelte de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-14 Klaarzetten en controleren van medische 

hulpmiddelen voor geavanceerde anesthesiologische zorg 

 

 

Titel  MO-opleiding-AM-14 Klaarzetten en controleren van medische 
hulpmiddelen voor geavanceerde anesthesiologische zorg 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft volgens de ABCDE-methodiek klaarzetten van benodigde middelen 
om geavanceerde anesthesiologische zorg te kunnen geven ongeacht het 
specialisme of type ingreep.  
 
De activiteit omvat 

• A/B: voorbereiden en klaarleggen geavanceerde beademingsmiddelen 
(nasale tubes, dubbellumen tubes, bronchusblokkers etc.) 

• C: voorbereiden en gereedmaken van de verschillende invasieve 
drukmetingen en infuussystemen 

• D: voorbereiden, klaarmaken en controleren van de geavanceerde 
benodigde medicatie 

• E: klaarzetten en controleren apparatuur voor warmtemanagement 
 

Voorwaardelijkheden  

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM 1 en 12 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☐ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Afdelingsafspraken/protocollen m.b.t. gebruik (specifieke) geavanceerde 
medische hulpmiddelen 

• Werking van geavanceerde anesthesiologische apparatuur en 
hulpmiddelen 

• Beleid bereiden en controleren van geavanceerde medicatie 

• Benodigdheden voor uitvoeren van geavanceerde technische handelingen 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Op een efficiënte manier geavanceerde anesthesiologische hulpmiddelen 
verzamelen 

• Voorbereiden en klaarleggen geavanceerde beademingsmiddelen 

• Bereiden van geavanceerde medicatie volgens protocol 

• Verzamelen/klaarzetten materiaal voor geavanceerde technische 
handelingen zoals drukmetingen en infuussystemen 

• Klaarmaken van invasieve drukmetingen en infuussystemen 

• Communiceren met betrokken anesthesioloog over het toe te passen 
anesthesiologische beleid 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1½ jaar van het praktijkgedeelte de EPA 
op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-15 Aansluiten en bedienen van geavanceerde 

monitoring, en interpreteren van vitale parameters van patiënten in midden- en 

hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-AM-15 Aansluiten en bedienen van geavanceerde 
monitoring, en interpreteren van vitale parameters van patiënten in 
midden- en hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Analyseren van het patiëntendossier om benodigde geavanceerde 
monitoring (arterielijn, centrale lijn en dergelijke) te kiezen 

• Verzamelen van benodigdheden voor geavanceerde monitoring 

• Aansluiten van de geavanceerde monitoring voor het meten van de vitale 
parameters bij de patiënt 

• Uitleg geven aan de patiënt over handelingen bij het aansluiten van de 
geavanceerde monitoring 

• Instellen alarmgrenzen/normaalwaardes van de geavanceerde monitoring 

• Interpreteren van de uitkomsten van geavanceerde vitale parameters  

• Controleren van registratie van geavanceerde vitale parameters in het 
(patiënten)registratiesysteem 

• Maatregelen te nemen bij storing/uitval van geavanceerde monitoring 

• Communiceren met de anesthesioloog over vitale parameters van de 
patiënt 

 

Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op midden- en hoogcomplexe zorgsituaties, 
zoals beschreven in de complexiteitstabel 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-12 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Afdelingsprotocollen m.b.t. werking, aansluiten, hygiënisch omgaan met 
geavanceerde monitoring 

• Normaalwaarden van gemeten vitale parameters 

• Maatregelen bij storing/uitval van geavanceerde monitoring 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Zelfstandig verzamelen en klaarleggen van alle benodigdheden van 
(geavanceerde) monitoring 

• Communiceren met de patiënt over handelingen bij aansluiten van 
geavanceerde monitoring  

• Initiatief nemen bij assisteren of zelf aansluiten van geavanceerde 
monitoring 

• Bedienen van geavanceerde monitoring 

• Veilig handelen met geavanceerde monitoring 

• Registreren en interpreteren van de geavanceerde vitale parameters 

• Signaleren van en handelen bij storing/uitval van geavanceerde monitoring 

• Proactief communiceren met anesthesioloog over geavanceerde vitale 
parameters van de patiënt 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-15 Aansluiten en bedienen van geavanceerde 

monitoring, en interpreteren van vitale parameters van patiënten in midden- en 

hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 2 jaar van het praktijkgedeelte de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-16 Transporteren van patiënten in midden- en 

hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-AM-16 Transporteren van patiënten in midden- en 
hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Kennismaken met en begeleiden van de patiënt met een mogelijk 
uitgebreide medische voorgeschiedenis 

• Overdracht geven en ontvangen bij patiënten met mogelijk 
comorbiditeiten 

• Geavanceerde anesthesiologische benodigdheden verzamelen voor 
transport 

• Transport met geavanceerdere apparatuur (pompen, zuurstofcilinder, 
ECG-monitoring, AED etc.) klaarmaken voor de patiënt 

• Administratie afhandelen m.b.t. het transport 

• Transporteren van de patiënt 

• Handelen bij complicaties en incidenten tijdens langdurig transport naar 
IC/PACU 

 
Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op midden- en hoogcomplexe zorgsituaties, 
zoals beschreven in de complexiteitstabel 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO_AM-15 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en pathologie van patiënten in de midden- en 
hoogcomplexe zorgcategorie 

• Werking en besturing van geavanceerdere transportapparatuur (pompen, 
zuurstofcilinder, Watersset, ECG-monitoring, AED etc.) 

• Meest voorkomende complicaties en incidenten tijdens langdurig 
transport van midden-hoogcomplexe patiënten naar IC/PACU 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Bedienen van geavanceerdere transportapparatuur 

• Werktempo aanhouden passend bij geavanceerdere anesthesiologische 
zorg 

• Handelen bij complicaties en incidenten bij midden-hoogcomplexe 
anesthesiologische zorgsituaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 2 à 2½ jaar van het praktijkgedeelte de 
EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-17 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 

middencomplexe anesthesiologische zorg 

Titel  MO-opleiding-AM-17 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 
middencomplexe anesthesiologische zorg 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Analyseren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem a.d.h.v. het 
operatieprogramma/ de patiënt  

• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van basis- en 
geavanceerde medische hulpmiddelen 

• Maatregelen nemen bij storing/uitval van benodigde apparatuur 

• Bevoorrading van de OK controleren op inhoud, expiratiedatum en 
materialen 

• Klaarleggen van de benodigdheden voor middencomplexe algehele 
anesthesie (waaronder geavanceerde medicatie zoals perfusor met 
insuline, inotropica, kalium etc.)  

• Uitvoeren van dubbelcheck van medicatie en patiëntengegevens 

• Transporteren van de patiënt (met mogelijk een uitgebreide 
voorgeschiedenis) naar de operatiekamer 

• Deelnemen aan en interpreteren van perioperatieve overlegmomenten 

• Begeleiden van patiënten; zowel fysiek als communicatief 

• Aansluiten van basis en geavanceerdere monitoring 

• Pre-oxygeneren voor de inleiding 

• Uitvoeren van rapid sequence intubation bij een niet-nuchtere patiënt  

• Overnemen van de beademing na inductie d.m.v. kapbeademing 

• Assisteren of uitvoeren van de anesthesiologische procedure (inductie, 
luchtwegmanagement, zoals plaatsen larynxmasker of intuberen)  

• Assisteren bij inbrengen van geavanceerde medische hulpmiddelen 
(arterielijn, CVD, rapid infusion systeem etc.) 

• Positioneren van de patiënt, controle van de positie perioperatief en 
handelen bij afwijkingen 

• Bewaken en monitoren van de patiënt tijdens inductie en perioperatief 

• Regelen van warmtemanagement bij de patiënt, doormiddel van een 
patiënten verwarmingssysteem 

• Controleren en registreren van gegevens in het (patiënten) 
registratiesysteem 

• Verzorgen, verwerken, registreren en aanvragen van patiëntmateriaal (HB, 
kruisbloed, bloedproducten) 

• In kaart brengen van vochtbalans 

• Onderhouden van de anesthesie m.b.v. arterielijn en CVD-meting (evt. 
toediening inotropica) 

• Communiceren met anesthesioloog en andere disciplines op de OK 
(operatieteam) 

• Handelen gedurende de operatie bij veranderende situaties en  
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-17 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 

middencomplexe anesthesiologische zorg 

 • complicaties en daarbij op de voorgrond treden (zoals anesthesioloog 
inlichten en analgetica en relaxantia bijgeven bij conversie van 
laparoscopische naar open procedure, anesthesioloog inlichten en 
eventueel bloed bestellen bij veel bloedverlies, overleggen met 
anesthesioloog wat te doen bij langdurige hemodynamische 
schommelingen etc.) 

• Voorbereidingen treffen voor de uitleiding, ook bij een niet-nuchtere 
patiënt (zoals hypnotica afbouwen, spierrelaxantia bepalen 

• Patiënt transporteren naar de verkoever/PACU (evt. beademd en met 
nodige apparatuur) 

• Operatiekamer gereedmaken voor een volgende ingreep 
 
Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet het coördineren en uitvoeren van 
anesthesiologische zorg op buitenlocaties en in acute zorgsituaties 

 

Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op middencomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 
Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-16 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en pathologie van patiënten in de middencomplexe 
anesthesiologische zorgcategorie 

• Rapid sequence intubation 

• Middencomplexe operatieprocedures en potentiële complicaties 

• Werking, potentiële bijwerkingen en complicaties van medicatie 
gerelateerd aan middencomplexe anesthesiologische zorg  

• Apparatuur en medische hulpmiddelen voor middencomplexe 
anesthesiologische zorg  

• Ziekenhuis en afdelingsprotocollen m.b.t. middencomplexe algehele 
anesthesie 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-17 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 

middencomplexe anesthesiologische zorg 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Efficiënt verzamelen, klaarleggen en controleren van benodigdheden voor 
middencomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

• Prioriteiten stellen bij handelingen bij middencomplexe anesthesiologische 
zorgsituaties (waaronder de RSI) 

• Proactief vragen stellen tijdens perioperatieve overlegmomenten m.b.t. 
middencomplexe anesthesiologische zorg 

• Patiënten instrueren, informeren en geruststellen  

• Onderhouden van algehele anesthesie met behulp van basis en 
geavanceerde anesthesiologische hulpmiddelen 

• Signaleren van en handelen bij afwijkende vochtbalans 

• Zorgproces afstemmen met de anesthesioloog binnen middencomplexe 
anesthesiologische zorgsituaties 

• Anticiperen op potentieel veranderende situaties en complicaties en deze 
duidelijk benoemen binnen het operatieteam 

• Werktempo aanpassen aan middencomplexe anesthesiologische 
zorgsituaties 

• Klinisch redeneren m.b.t. middencomplexe anesthesiologische 
zorgsituaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 2 jaar van het praktijkgedeelte de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-18 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 

hoogcomplexe anesthesiologische zorg 

Titel  MO-opleiding-AM-18 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 
hoogcomplexe anesthesiologische zorg 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

• Analyseren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem voor 
hoogcomplexe anesthesiologische zorg a.d.h.v. het operatieprogramma/ 
de patiënt  

• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van basis, 
geavanceerde en specialistisch geavanceerde medische hulpmiddelen 

• Maatregelen nemen bij storing/uitval van benodigde apparatuur 

• Bevoorrading van de OK controleren op inhoud, expiratiedatum en 
materialen 

• Klaarleggen van de benodigdheden voor hoogcomplexe algehele 
anesthesie (zoals dubbellumen tubes, basis en geavanceerde medicatie, 
pulmonaal katheters, spinaal katheter, etc.)  

• Uitvoeren van dubbelcheck van medicatie en patiëntengegevens 

• Transporteren van de patiënt met veel comorbiditeiten naar de 
operatiekamer 

• Deelnemen aan en interpreteren van perioperatieve overlegmomenten  

• Begeleiden van patiënten, zowel fysiek als communicatief 

• Aansluiten van basis en geavanceerdere monitoring 

• Pre-oxygeneren voor de inleiding 

• Uitvoeren van rapid sequence intubation bij een niet-nuchtere patiënt  

• Overnemen van de beademing na inductie d.m.v. kapbeademing 

• Assisteren bij de anesthesiologische procedure evt. bij een niet-nuchtere 
patiënt (inductie, luchtwegmanagement, zoals plaatsen larynxmasker of 
intuberen van tube of dubbellumentube)  

• Assisteren bij inbrengen van specialistisch geavanceerde medische 
hulpmiddelen (pulmonaal katheters, spinaalkatheters, Swan Ganz 
katheters etc.) 

• Positioneren van de patiënt, controle van de positie perioperatief en 
handelen bij afwijkingen 

• Bewaken en monitoren van de patiënt tijdens inductie en perioperatief 

• Regelen van warmtemanagement bij de patiënt, doormiddel van een 
patiënten verwarmingssysteem 

• Controleren en registreren van gegevens in het (patiënten) 
registratiesysteem 

• Verzorgen, verwerken, registreren en aanvragen van patiëntmateriaal (HB, 
kruisbloed, bloedproducten) 

• In kaart brengen van vochtbalans 

• Onderhouden van de anesthesie m.b.v. specialistische geavanceerde 
hulpmiddelen 

• Communiceren met anesthesioloog en andere disciplines op de OK  



 

72 

© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-18 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 

hoogcomplexe anesthesiologische zorg 

 • (operatieteam) 

• Delegeren van anesthesiologische taken en aansturen van collega’s 

• Handelen gedurende de operatie bij veranderende situaties en 
complicaties en daarbij meer op de voorgrond treden (zoals, Bij langdurige 
hypotensie in overleg met anesthesioloog inotropica klaarmaken en 
toedienen, zorgen dat de bloedproducten besteld zijn en in overleg met 
anesthesioloog toedienen bij veel bloedverlies, etc.) 

• Patiënt transporteren naar de PACU/IC (evt. beademd en met uitgebreide 
geavanceerde apparatuur) 

• Operatiekamer gereedmaken voor een volgende ingreep 

• Voorbereidingen treffen voor de uitleiding ook bij een niet-nuchtere 
patiënt (zoals hypnotica afbouwen, spierrelaxantia bepalen, 
postoperatieve pijnstilling bepalen etc.) 

• Assisteren bij de uitleiding (extubatie) 
 
Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet het coördineren en uitvoeren van 
anesthesiologische zorg op buitenlocaties en in acute zorgsituaties 

 

Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op hoogcomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 
Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-17 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en pathologie van de patiënten in de hoogcomplexe 
anesthesiologische zorgcategorie 

• Verschillende technieken bij algehele anesthesie en mogelijke complicaties 
(ernstig zieke patiënten met veel comorbiditeiten) 

• Hoogcomplexe operatieprocedures en potentiële complicaties 

• Werking, potentiële bijwerkingen en complicaties van medicatie 
gerelateerd aan middencomplexe anesthesiologische zorg  

• Apparatuur en medisch hulpmiddelen voor hoogcomplexe 
anesthesiologische zorg 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen m.b.t. hoogcomplexe algehele 
anesthesie 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-18 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve 

hoogcomplexe anesthesiologische zorg 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Efficiënt verzamelen, klaarleggen en controleren van benodigdheden voor 
hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties  

• Prioriteiten stellen bij handelingen bij hoogcomplexe anesthesiologische 
zorgsituaties  

• Proactief vragen stellen tijdens perioperatieve overlegmomenten m.b.t. 
hoogcomplexe anesthesiologische zorg 

• Onderhouden van algehele anesthesie met behulp van basis, 
geavanceerde en specialistisch geavanceerde anesthesiologische 
hulpmiddelen 

• Zorgproces afstemmen met de anesthesioloog binnen hoogcomplexe 
anesthesiologische zorgsituaties 

• Werktempo aanpassen aan hoogcomplexe anesthesiologische 
zorgsituaties 

• Klinisch redeneren m.b.t. hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student in het laatste half jaar van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-19 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische 

zorg bij patiënten in midden- en hoogcomplexe zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-AM-19 Uitvoeren van postoperatieve 
anesthesiologische zorg bij patiënten in midden- en hoogcomplexe 
zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Aansluiten van basis, geavanceerde en specifieke geavanceerde 
monitoring 

• Bewaken, monitoren en interpreteren van de vitale parameters van de 
patiënt (VAS, Aldrete, PONV) 

• Overdragen van de patiënt met een uitgebreide voorgeschiedenis die een 
mogelijk hoogcomplexe operatie ondergaat 

• Registreren van postoperatieve gegevens in (patiënten) registratiesysteem 

• Communiceren met de betrokken anesthesioloog en medisch specialiste 

• Toedienen van medicatie 
 

Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op patiënten in de midden- en hoogcomplexe 
zorgcategorie, zoals beschreven in de complexiteitstabel 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-18 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Geavanceerde en specifiek geavanceerde anesthesiologische procedure en 
daarbij behorende postoperatieve zorg (was de patiënt nog nat bij het 
sluiten, bloedtransfusie etc.) 

• Operatieprocedures met de daarbij behorende postoperatieve zorg en 
mogelijke complicaties in midden- en hoogcomplexe zorgsituaties 

• Protocollen omtrent overdrachtsmomenten naar PACU/IC 

• Afdelingsprotocollen van de PACU en IC 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-19 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische 

zorg bij patiënten in midden- en hoogcomplexe zorgsituaties 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Aansluiten en bedienen van basis, geavanceerde en specifiek 
geavanceerde monitoring 

• Registreren, monitoren en interpreteren van basis, geavanceerde en 
specifiek geavanceerde vitale parameters  

• Uitvoeren van isolatiemaatregelen en richtlijnen m.b.t. hygiëne en 
infectiepreventie 

• Anticiperen op potentiële veranderende situaties en (acute) complicaties 

• Methodisch handelen tijdens het aansluiten, registreren, monitoren van de 
basis, geavanceerde en specifiek geavanceerde vitale parameters  

• Prioriteiten stellen bij het leveren van midden- en hoogcomplexe 
anesthesiologische zorg 

• Patiënten instrueren, informeren en geruststellen binnen midden- tot 
hoogcomplexe zorgsituaties 

• Communicatie met andere disciplines (overdracht van de patiënt aan 
recovery, PACU en IC)  

• Werktempo aanpassen aan midden- tot hoogcomplexe zorgsituaties 

• Naleven van persoonlijke hygiëne- en kledingvoorschriften 

• Herkennen van en reageren op veranderende parameters 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student in het laatste half jaar van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-20 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve 

anesthesiologische zorg bij patiënten in acute situaties 

Titel  MO-opleiding-AM-20 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve 
anesthesiologische zorg bij patiënten in acute situaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Analyseren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem zorg a.d.h.v. 
het operatieprogramma/ de patiënt  

• Voorbereiden van anesthesiologische zorg op mogelijke acute situatie 
(weten of de patiënt van een IC/ ander ziekenhuis komt, of deze al 
opgelijnd is, of deze al geïntubeerd is etc.) 

• De grootte van de hulpvraag inschatten en hierop handelen 

• Controleren van medische hulpmiddelen 

• Participeren in en interpreteren van perioperatieve overlegmomenten en 
bijzonderheden bespreken met het team 

• Inspelen op acuut veranderende en acute situaties en complicaties  

• Communiceren met de anesthesioloog en andere disciplines op de OK 
(operatieteam) tijdens acute situaties 

• Overdracht van de acute situatie geven aan collega’s 

• Uitvoeren van anesthesiologische interventies op basis van de klinische 
blik en op basis van specifieke geavanceerde vitale parameters 

• Werktempo aanpassen aan de acute situatie 

• Regie voeren tijdens de veranderende of acute situatie 
 

Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op hoogcomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM 19 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Afdelingsprotocollen m.b.t. anesthesiologische veranderende en acute 
situaties  
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-20 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve 

anesthesiologische zorg bij patiënten in acute situaties 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ 
patiënt voor hoogcomplexe, acute en/of veranderende anesthesiologische 
zorg in beperkte tijd 

• Communicatie met de patiënt, operatieteam en anesthesioloog onder 
tijdsdruk 

• Prioriteiten stellen en handelen bij acute en veranderende of acute 
anesthesiologische zorgsituaties 

• Tijdig herkennen van veranderde en acute situatie en daarnaar handelen 

• Op het juiste moment de grootte van de hulpvraag inschatten en hulp 
inroepen van de anesthesioloog  

• Rust bewaren en uitstralen 

• Op een hoger werktempo anesthesiologische handelingen uitvoeren 

• Klinisch redeneren m.b.t. de patiënt en (potentiële) complicaties en 
handelen hierop aanpassen 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student in het laatste kwartaal van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-21 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve 

anesthesiologische zorg bij een sectio caesarea 

Titel  MO-opleiding-AM-21 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve 
anesthesiologische zorg bij een sectio caesarea 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Analyseren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem voor 
anesthesiologische zorg a.d.h.v. het operatieprogramma/ de patiënt  

• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van basis en 
geavanceerde medische hulpmiddelen (klaarzetten van de sectiokar, 
controle van benodigde apparatuur en aanwezigheid van instrumenten 
voor het opvangen van het pasgeboren kind) 

• Maatregelen nemen bij storing/uitval van benodigde apparatuur 

• Bevoorrading van de OK controleren op inhoud, expiratiedatum en 
materialen 

• Klaarleggen van de specifieke obstetrische anesthesiologische 
benodigdheden en medicatie  

• Uitvoeren van dubbelcheck van medicatie en patiëntengegevens 

• Transporteren van de patiënt en begeleiden van de partner of begeleider 
naar de operatiekamer 

• Participeren in en interpreteren van perioperatieve overlegmomenten en 
bijzonderheden bespreken met het team 

• Begeleiden van patiënt, partner en/ of begeleider zowel fysiek als 
communicatief 

• Aansluiten van basismonitoring 

• Assisteren bij de (steriele) locoregionale anesthesiologische procedures 
(spinaal, optitreren van epiduraal) 

 
Activiteiten bij algehele procedure 

• Pre-oxygeneren voor de inleiding (als bij een spoed sectio caesarea 
overgegaan wordt op algehele anesthesie) 

• Assisteren of uitvoeren van een Rapid Sequence Intubation (RSI) 
 
Activiteiten bij zowel locoregionale als algehele anesthesie 

• Assisteren of uitvoeren van de anesthesiologische procedure  

• Positioneren van de patiënt, controle van de positie perioperatief en 
handelen bij afwijkingen 

• Toepassen van left lateral tilt om druk op de vena cava te voorkomen  

• Bewaken en monitoren van de patiënt tijdens locoregionale anesthesie of 
inleiding en perioperatief 

• Regelen van warmtemanagement bij de patiënt, doormiddel van een 
patiënten verwarmingssysteem 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-21 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve 

anesthesiologische zorg bij een sectio caesarea 

 • Controleren en registreren van gegevens in het (patiënten) 
registratiesysteem 

• Verzorgen, verwerken, registreren en aanvragen van patiëntmateriaal (HB, 
kruisbloed, bloedproducten) 

• In kaart brengen van vochtbalans (bloedverlies) 

• Onderhouden van de anesthesie  

• Communiceren met anesthesioloog en andere disciplines op de OK 
(operatieteam 

• Handelen gedurende de operatie bij veranderende situaties en 
complicaties en daarbij meer op de voorgrond treden (zoals vocht 
toedienen en medicatie geven bij hypotensie, complicaties met 
locoregionale techniek, zoals relatief hoog blok zuurstof geven etc.) 

 
Activiteit bij algehele procedure 

• Voorbereiden van de uitleiding voor een niet nuchtere patiënt (hypnotica 
afbouwen, spierrelaxantia bepalen, postoperatieve pijnstilling bepalen 
etc.) wanneer algehele anesthesie is toegepast  

• Assisteren bij de uitleiding (extubatie) 
 

Activiteit bij zowel locoregionale als algehele anesthesie 

• Regie voeren bij een acute situatie 

• Patiënt transporteren naar de verkoever 
 
Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet het coördineren en uitvoeren van 
anesthesiologische zorg op buitenlocaties  
  

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM 17 is toevertrouwd 
(voor een electieve sectio caesarea) en wanneer MO-AM-20 is 
toevertrouwd (voor een spoed sectio caesarea) 

 

Deze EPA wordt pas volledig afgerond indien de student deze in acute 
situaties heeft laten zien. In een eerder stadium kan de student deze EPA 
echter al in electieve situaties toevertrouwd krijgen. 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en pathologie van de obstetrische patiënt 

• Afdelingsprotocollen m.b.t. anesthesiologische procedures bij sectio 
caesarea 

• Werking van specifieke medicatie bij de obstetrische patiënt (uterotonica, 
medicatie voor locoregionale anesthesie)  
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-21 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve 

anesthesiologische zorg bij een sectio caesarea 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Efficiënt verzamelen, klaarleggen en controleren van benodigdheden (zoals 
specifieke medicatie, sectio kar met alle benodigdheden, alle spullen voor 
algehele anesthesie) 

• Helder communiceren met patiënt, de partner en de begeleider bij 
mogelijke acute situaties 

• Multidisciplinair communiceren 

• Initiatief nemen, prioriteiten stellen en handelen tijdens acute situaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1½ jaar van het praktijkgedeelte de EPA 
voor een electieve sectio caesarea supervisieniveau 4 toevertrouwd kan 
worden. 
De verwachting is dat de student in het laatste half jaar van het 
praktijkgedeelte de EPA voor een spoed sectio caesarea supervisieniveau 4 
toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-22 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve 

anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar zonder comorbiditeiten 

Titel  MO-opleiding-AM-22 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve 
anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar zonder 
comorbiditeiten 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Analyseren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem a.d.h.v. het 
operatieprogramma/ de patiënt  

• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van basis 
medische hulpmiddelen voor de jongere patiënt (kleinere 
beademingsslangen, beademingsballon, NIBP etc.) 

• Maatregelen nemen bij storing/uitval van benodigde apparatuur 

• Bevoorrading van de OK controleren op inhoud, expiratiedatum en 
materialen 

• Klaarleggen van de benodigdheden voor laagcomplexe anesthesie bij de 
jongere patiënt (kleinere larynxmaskers, tubes, laryngoscoop, verdunde 
medicatie, kleiner formaat infuusvloeistof etc.)  

• Uitvoeren van dubbelcheck van medicatie en patiëntengegevens 

• Transporteren van de patiënt en de naasten/ begeleider naar de 
operatiekamer 

• Deelnemen aan en interpreteren van perioperatieve overlegmomenten  

• Begeleiden van patiënten en naasten/ begeleider; zowel fysiek als 
communicatief 

• Aansluiten aan basismonitoring 

• Pre-oxygeneren voor de inleiding 

• Overnemen van de beademing na inductie d.m.v. kapbeademing 

• Assisteren bij inductie door middel van kapbeademing of intraveneus 

• Assisteren bij de anesthesiologische procedure (inductie, 
luchtwegmanagement, zoals plaatsen larynxmasker of intuberen)  

• Positioneren van de patiënt, controleren van de positie perioperatief en 
handelen bij afwijkingen 

• Bewaken en monitoren van de patiënt tijdens inductie en perioperatief 

• Regelen van warmtemanagement bij de jongere patiënt, doormiddel van 
een patiënten verwarmingssysteem 

• Controleren en registreren van gegevens in het (patiënten) 
registratiesysteem 

• Verzorgen, verwerken, registreren en aanvragen van patiëntmateriaal (HB, 
kruisbloed, bloedproducten) 

• In kaart brengen van vochtbalans 



 

82 

© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-22 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve 

anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar zonder comorbiditeiten 

 • Onderhouden van de anesthesie (toedienen van hypnotica, analgetica, 
relaxantia etc.) 

• Communiceren met anesthesioloog en andere disciplines op de OK 
(operatieteam) 

• Delegeren van anesthesiologische taken en aansturen van collega’s 

• Handelen gedurende de operatie bij veranderende situaties en 
complicaties (zoals medicatie toedienen bij bradycardie, medicatie 
toedienen bij reactie op pijn, patiënt dieper maken bij een laryngospasme 
etc.) 

• Voorbereidingen treffen voor de uitleiding (hypnotica afbouwen, 
spierrelaxantia bepalen, postoperatieve pijnstilling bepalen etc.) 

• Assisteren bij de uitleiding (extubatie) 

• Patiënt transporteren naar de verkoever 

• Operatiekamer gereedmaken voor een volgende ingreep 
 
Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet het coördineren en uitvoeren van 
anesthesiologische zorg op buitenlocaties en in acute zorgsituaties 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-18 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en pathologie (meest voorkomende) van de patiënt in 
de jongere leeftijdscategorie 

• Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling bij kinderen 

• Verschillende technieken bij locoregionale en algehele anesthesie en 
mogelijke complicaties bij jongere patiënten 

• Inhalatie en intraveneuze inductie, luchtweg bij kinderen (masker/ballon, 
orofaryngeale luchtweg, larynxmasker, intubatie) 

• Werking van anesthesiologisch gerelateerde (nood)medicatie en 
doseringen, potentiële bijwerkingen en complicaties bij kinderen 

• Werking van apparatuur voor laagcomplexe anesthesiologische zorg voor 
de jongere patiëntencategorie 

• Normaalwaardes van de vitale parameters bij de jongere patiënt 

• Perioperatief vochtbeleid bij de jongere patiënt 

• Warmtemanagement bij de jongere patiënt 

• Complicaties tijdens anesthesie bij de jongere patiënt (apnoe, 
laryngospasme, bronchospasme, hypotensie, hypocapnie, hypercapnie 
etc.) evenals de postoperatieve zorg (apnoe, laryngospasme, 
bronchospasme, PONV, ontwaakagitatie, post-extubatie stridor, 
hypothermie, etc.)  
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-22 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve 

anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar zonder comorbiditeiten 

 • Pediatric basic life support 

• Juridische aspecten/ethiek m.b.t. operatieve zorg bij de jongere 
patiëntencategorie 

• Afdelingsprotocollen m.b.t. de anesthesiologische zorg bij de jongere 
patiënt  

Vaardigheden 
& gedrag 

• Efficiënt verzamelen, klaarleggen en controleren van benodigdheden voor 
anesthesiologische zorgsituaties bij de jongere patiënt 

• Communiceren en centraal stellen van de jongere patiënt en empathie en 
respect tonen naar ouders/begeleiders 

• Proactief onderhouden van algehele anesthesie en locoregionale 
anesthesie met behulp van basis anesthesiologische hulpmiddelen 

• Signaleren en handelen bij afwijkende vochtbalans en 
lichaamstemperatuur 

• Assisteren bij inhalatie en intraveneuze inductie bij de jongere patiënt in 
de laagcomplexe zorgcategorie 

• Prioriteiten stellen tijdens het uitvoeren van luchtwegmanagement bij 
patiënten in de jongere leeftijdscategorie (masker/ballon, orofaryngeale 
luchtweg, larynxmasker, intubatie) 

• Zorgproces afstemmen met de anesthesioloog in zorgsituaties die 
betrekking hebben tot kinderen in de laagcomplexe zorgcategorie 

• Anticiperen op potentiële veranderende situaties en complicaties tijdens 
anesthesie (apnoe, laryngospasme, bronchospasme, hypotensie, 
hypocapnie, hypercapnie etc.) evenals de postoperatieve zorg (apnoe, 
laryngospasme, bronchospasme, PONV, ontwaakagitatie, post-extubatie 
stridor, hypothermie, etc.) 

• Klinisch redeneren bij de jongere patiëntencategorie m.b.t. 
anesthesiologische zorg 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 2 ½ jaar van het praktijkgedeelte de EPA 
op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-23 Geven van (werk)begeleiding aan studenten en 

stagiaires binnen het OKC 

Titel  MO-opleiding-AM-23 Geven van (werk)begeleiding aan studenten en 
stagiaires binnen het OKC 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 
Werkbegeleiding van studenten (OA, MOZ en AM): 

• Bespreken en bijsturen van de leerdoelen  

• Observeren van de student 

• Beoordelen of de student zijn leerdoelen heeft behaald 

• Stimuleren en bijsturen van de student in zijn eigen leerproces 

• Creëren van veilig leerklimaat 

• Feedback geven en ontvangen 

• Vragen stellen en beantwoorden 

• Uitleg geven over ingreep en handelingen die een anesthesiemedewerker 
moet uitvoeren 

• Handelingen/vaardigheden voordoen aan de student 

• Opkomen voor de studenten in situaties van (dreigende) onheuse 
bejegening 

• Evalueren/beoordelen van het leerproces met de student 
Stagebegeleiding van stagiaires (bijv. verpleegkundige): 

• Kennis maken met de professional of gast in kwestie 

• Uitleg geven van de algemeen geldende regels op het OKC (zoals: hygiëne- 
en kledingvoorschriften, steriliteitsprincipes, AVG, omgangsnormen op de 
OK etc.) 

• Eventuele vragen beantwoorden  

• Uitleg geven over de operatieprocedure en de daarbij behorende 
anesthesie procedure 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA EP MO-AM-13 is 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Feedbackregels 

• Leerklimaat  

• Verschillen in leerbehoeften/leervoorkeuren tussen studenten 

• Opleidingsvarianten  

• Opleidingseisen en -leerdoelen 

• Vaardigheden en gedrag van lerende 

• Instructie- en begeleidingstechnieken 

• Afdelingsbeoordelingssystematiek  

• Juridische aspecten van werken in een opleidingssituatie 
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stagiaires binnen het OKC 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Geven en ontvangen van feedback en feedforward 

• Luisteren naar student en stimuleren van het leerproces  

• Aansluiten bij en afstemmen op leerbehoeften, leervoorkeuren en 
ontwikkelingsniveau (bijv. fouten mogen maken mag) 

• Empathisch reageren 

• Uitleg geven 

• Reflecteren op eigen leer- en begeleidingsvoorkeuren 

• Begeleiden bij klinisch redeneren 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1 à 2 jaar van het praktijkgedeelte de EPA 
op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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anesthesiologische zorg op locaties buiten het OKC 

Titel  MO-opleiding-AM-24 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve 
anesthesiologische zorg op locaties buiten het OKC 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het verlenen van perioperatieve anesthesiologische zorg op een 
locatie buiten het OKC voor laag-, midden- en hoogcomplexe zorgsituaties. 
 

De activiteit omvat 

• Analyseren van de anesthesiologische zorg a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma en de patiënt 

• Klaarzetten en transporteren van anesthesiologische apparatuur en 
materialen naar de buitenlocatie 

• Aansluiten en controleren van anesthesiologische apparatuur en 
hulpmiddelen op de buitenlocatie 

• Voorbereiden van de anesthesiologische zorg 

• Communiceren met de anesthesioloog over het uit te voeren 
anesthesiologische zorgproces op de buitenlocatie en hoe te handelen bij 
complicaties 

• Communiceren met de dagcoördinator over het beloop van het 
operatieprogramma op de buitenlocatie 

• Multidisciplinair communiceren over operatieverloop en bijbehorende 
werkzaamheden 

• Inspelen op acuut veranderend operatieverloop en complicaties  

• Handelen op basis van de beperkingen van de werkomgeving (zoals: weinig 
ruimte hebben, niet alle spullen bij de hand hebt die normaal op OK 
aanwezig zijn etc.) 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-AM-20 en 22 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en pathologie van de patiënten op de buitenlocatie  

• Protocollen m.b.t anesthesiologische zorg op de buitenlocaties 

• Werkomgeving en de beperkingen op de buitenlocatie 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. de buitenlocaties 

• Behandelprocedures op de buitenlocaties en bijbehorende complicaties 
(bijv. röntgencardio, hartkatheterisatiekamer, angio, etc. en de daarbij 
behorende complicaties) 

• (Patiënten)registratiesysteem op de desbetreffende afdeling  
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anesthesiologische zorg op locaties buiten het OKC 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Efficiënt verzamelen van de benodigde anesthesiologische apparatuur voor 
hoogcomplexe algehele anesthesie voor interventiebehandelingen op de 
buitenlocatie 

• Aansluiten en controleren van anesthesiologische apparatuur voor 
interventiebehandelingen op de buitenlocatie 

• Anticiperen op potentieel veranderende situaties en complicaties op de 
buitenlocatie 

• Initiatief nemen tot afstemmen met de anesthesioloog over het 
anesthesiologisch zorgproces en mogelijke complicaties op de 
buitenlocatie  

• Proactief communiceren met de dagcoördinator over het beloop van het 
programma op de buitenlocatie 

• Proactief communiceren met het team van de buitenlocatie tijdens de 
gehele behandelprocedure 

• Prioriteiten stellen en hiernaar handelen binnen de beperkingen van de 
werkomgeving 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 2½ jaar van het praktijkgedeelte de EPA 
op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-2 jaar 

Titel  MO-opleiding-AM-25 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve 
anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-2 jaar 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Analyseren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem voor 
anesthesiologische zorg a.d.h.v. het operatieprogramma/ kinderen tussen 
0-2 jaar 

• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van basis 
medische en (specialistisch) geavanceerde hulpmiddelen 

• Maatregelen nemen bij storing/uitval van benodigde apparatuur 

• Bevoorrading van de OK controleren op inhoud en expiratiedatum 

• Klaarleggen van de benodigdheden voor anesthesiologische zorg bij 
kinderen tussen 0-2 jaar  

• Uitvoeren van dubbelcheck van medicatie en patiëntengegevens 

• Transporteren van het kind en de ouders/ begeleider naar de 
operatiekamer 

• Deelnemen aan perioperatieve overlegmomenten  

• Begeleiden van het kind tussen 0-2 jaar en de ouders/ begeleider, zowel 
fysiek als communicatief 

• Aansluiten aan basis en geavanceerde monitoring 

• Pre-oxygeneren voor de inleiding 

• Overnemen van de beademing na inductie d.m.v. kapbeademing 

• Assisteren bij inductie door middel van kapbeademing of intraveneus 

• Assisteren bij de anesthesiologische procedure (inductie, 
luchtwegmanagement, zoals plaatsen larynxmasker of intuberen)  

• Positioneren van het kind, controle van de positie perioperatief bijv. 
Drukplekjes, infuus en tube niet afgeknikt etc. 

• Bewaken en monitoren van de patiënt tijdens inductie en perioperatief 

• Regelen van warmtemanagement bij het kind tussen 0-2 jaar, doormiddel 
van een patiënten verwarmingssysteem 

• Controleren en registreren van gegevens in het (patiënten) 
registratiesysteem 

• Verzorgen, verwerken, registreren en aanvragen van patiëntmateriaal (HB, 
kruisbloed, bloedproducten) 

• In kaart brengen van vochtbalans 

• Onderhouden van de anesthesie (toedienen van hypnotica, analgetica, 
relaxantia etc.) 

• Communiceren met anesthesioloog en andere disciplines op de OK 
(operatieteam) 
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anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-2 jaar 

 • Delegeren van anesthesiologische taken en aansturen van collega’s 

• Handelen gedurende de operatie bij veranderende situaties en 
complicaties (zoals medicatie toedienen of bolus vocht geven bij 
hemodynamische schommelingen, reageren m.b.v. de benodigde 
apparatuur op reacties op pijn of relatief veel bloedverlies) 

• Voorbereidingen treffen voor de uitleiding (hypnotica afbouwen, 
spierrelaxantia bepalen, postoperatieve pijnstilling bepalen etc.) 

• Assisteren bij de uitleiding (extubatie) 

• Patiënt transporteren naar de verkoever/PACU/IC 

• Operatiekamer gereedmaken voor een volgende ingreep 
 
Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet het coördineren en uitvoeren van 
anesthesiologische zorg op buitenlocaties en in acute zorgsituaties 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer alle kern EPA’s zijn MO-AM 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en (meest voorkomende) pathologie bij kinderen 
tussen 0-2 jaar 

• Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling bij kinderen tussen 0-2 jaar 

• Inhalatie en intraveneuze inductie bij kinderen tussen 0-2 jaar 

• Luchtweg bij kinderen van 0-2 jaar (masker/ballon, orofaryngeale 
luchtweg, larynxmasker, intubatie) 

• Meest gebruikte (nood) medicatie en hun doseringen bij kinderen tussen 
0-2 jaar 

• Perioperatief vochtbeleid  

• Verschillende anesthesietechnieken en mogelijke complicaties bij kinderen 
tussen 0-2 jaar 

• Afdelingsprotocollen m.b.t. nuchterbeleid, infusiebeleid bij kinderen 
tussen 0-2 jaar 

• PBLS en PALS 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Communiceren en centraal stellen van kinderen tussen 0-2 jaar en 
empathie en respect tonen naar ouders/begeleiders 

• Signaleren en inspelen/anticiperen bij complicaties tijdens anesthesie 
(apnoe, laryngospasme, bronchospasme, hypotensie, hypocapnie, 
hypercapnie etc.) evenals post-anesthesie (apnoe, laryngospasme, 
bronchospasme, PONV, ontwaakagitatie, post-extubatie stridor, 
hypothermie, etc.)  

• Uitvoeren van adequaat positioneren van het kind tussen 0-2 jaar om 
complicaties te voorkomen (Sneller plexus schade, drukplekken)  

• Klinisch redeneren bij kinderen tussen 0-2 jaar m.b.t. anesthesiologische 
zorg 
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anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-2 jaar 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van 
de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-26 Coördineren en uitvoeren van midden- of 

hoogcomplexe anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar 

Titel  MO-opleiding-AM-26 Coördineren en uitvoeren van midden- of 
hoogcomplexe anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Analyseren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem a.d.h.v. het 
operatieprogramma/ de patiënt  

• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van basis 
medische en (specialistisch) geavanceerde hulpmiddelen voor de jongere 
patiënt (kleinere beademingsslangen, beademingsballon, arterielijn etc.) 

• Maatregelen nemen bij storing/uitval van benodigde apparatuur 

• Bevoorrading van de OK controleren op inhoud, expiratiedatum 

• Klaarleggen van de benodigdheden voor midden- tot hoogcomplexe 
anesthesie bij de jongere patiënt (zoals: geavanceerde medicatie, kleine 
dubbellumen tubes etc.)  

• Uitvoeren van dubbelcheck van medicatie en patiëntengegevens 

• Transporteren van de patiënt en de naasten/ begeleider naar de 
operatiekamer 

• Deelnemen aan perioperatieve overlegmomenten  

• Begeleiden van patiënten en de ouders/ begeleider, zowel fysiek als 
communicatief 

• Aansluiten aan basis en geavanceerde monitoring 

• Pre-oxygeneren voor de inleiding 

• Overnemen van de beademing na inductie d.m.v. kapbeademing 

• Assisteren bij inductie doormiddel van kapbeademing of intraveneus 

• Assisteren bij de anesthesiologische procedure (inductie, 
luchtwegmanagement, zoals plaatsen larynxmasker of intuberen)  

• Positioneren van de patiënt, controle van de positie perioperatief en 
handelen bij afwijkingen 

• Bewaken en monitoren van de patiënt tijdens inductie en perioperatief 

• Regelen van warmtemanagement bij de jongere patiënt door middel van 
een patiënten verwarmingssysteem 

• Controleren en registreren van gegevens in het (patiënten) 
registratiesysteem 

• Verzorgen, verwerken, registreren en aanvragen van patiëntmateriaal (HB, 
kruisbloed, bloedproducten) 

• In kaart brengen van vochtbalans 

• Onderhouden van de anesthesie m.b.v. (specialistisch) geavanceerde 
hulpmiddelen 

• Communiceren met anesthesioloog en andere disciplines op de OK 
(operatieteam) 

• Delegeren van anesthesiologische taken en aansturen van collega’s 



 

92 

© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-26 Coördineren en uitvoeren van midden- of 

hoogcomplexe anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar 

 • Handelen gedurende de operatie bij veranderende situaties en 
complicaties (zoals medicatie toedienen bij hemodynamische 
schommelingen, reactie op pijn, relatief veel bloedverlies en hierbij 
inzetten van geavanceerde apparatuur zoals een cell-saver etc.) 

• Voorbereidingen treffen voor de uitleiding (hypnotica afbouwen, 
spierrelaxantia bepalen, postoperatieve pijnstilling bepalen etc.) 

• Assisteren bij de uitleiding (extubatie) 

• Patiënt transporteren naar de verkoever/PACU/IC 

• Operatiekamer gereedmaken voor een volgende ingreep 
 

Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet het coördineren en uitvoeren van 
anesthesiologische zorg op buitenlocaties en in acute zorgsituaties 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer alle kern EPA’s MO-AM zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie en (meest voorkomende en ernstige) pathologie van 
de patiënt in de jongere leeftijdscategorie in de midden- tot hoogcomplexe 
anesthesiologische zorgcategorie 

• Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling bij kinderen 

• Inhalatie en intraveneuze inductie, mogelijk moeilijke luchtweg bij 
kinderen (masker/ballon, orofaryngeale luchtweg, larynxmasker, intubatie) 

• Werking van apparatuur voor midden- tot hoogcomplexe 
anesthesiologische zorg voor de jongere patiëntencategorie 

• Anesthesiologische specialistische zorg bij traumatisch letsel, 
brandwonden, (bijna) verdrinking en anafylaxie 

• PBLS en PALS 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Efficiënt verzamelen, klaarleggen en controleren van geavanceerde 
benodigdheden voor midden- tot hoogcomplexe anesthesiologische 
zorgsituaties bij de jongere patiënt 

• Proactief onderhouden van algehele anesthesie en locoregionale 
anesthesie met behulp van basis en (specifiek) geavanceerde 
anesthesiologische hulpmiddelen 

• Anticiperen op potentieel veranderende situaties en complicaties tijdens 
anesthesie (apnoe, laryngospasme, bronchospasme, hypotensie, 
hypocapnie, hypercapnie etc.) evenals de postoperatieve zorg (apnoe, 
laryngospasme, bronchospasme, PONV, ontwaakagitatie, post-extubatie 
stridor, hypothermie, etc.) 

• Klinisch redeneren bij de jongere patiëntencategorie met comorbiditeiten 
m.b.t.de anesthesiologische zorg 
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hoogcomplexe anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van 
de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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specialistische anesthesiologische zorg bij… 

Titel  MO-opleiding-AM-27 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
specialistische anesthesiologische zorg bij… 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

NB: Deze EPA kan meerdere keren worden afgetekend bij verschillende 
specialistische anesthesiologische zorgsituaties. De titel, evenals de 
activiteiten, kennis en vaardigheden worden aangepast en aangevuld op basis 
van de specifieke zorgsituatie waarvoor deze EPA wordt gebruikt.  
Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/plannen, 
uitvoeren/delegeren van anesthesiologische zorg op basis van klinisch 
redeneren bij specialistische anesthesiologische zorgsituaties bij… 
(Bijvoorbeeld: 
• Vaatchirurgie 

• Neurochirurgie  

• Longchirurgische 

• Cardiothoracale chirurgie 

• Transplantatiechirurgie 

• Genderchirurgie 

• Multitrauma 

• Etc.) 
 
De activiteit omvat 

• Analyseren van anesthesiologisch zorg a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/patiënt op basis van de complexiteit voor 
specialistische operatieve zorg 

• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van 
specialistische geavanceerde medisch hulpmiddelen  

• Instellen, aansluiten en bedienen van de specialistische geavanceerde 
medische anesthesiologische apparatuur en hulpmiddelen 

• Aansluiten aan de basis en (specifiek) geavanceerde monitoring 

• Bewaken en monitoren van de patiënt tijdens inductie en perioperatief 
m.b.v. basis en geavanceerde monitoring 

• Assisteren bij de anesthesiologische procedure in de specifieke 
zorgsituaties 

• Inspelen/anticiperen op veranderende anesthesiologische zorg en 
complicaties  

• Multidisciplinair communiceren 

• Delegeren van werkzaamheden aan de omloop bij veranderend 
operatieverloop en complicaties 

• Transporteren van de patiënt naar de verkoever/PACU/IC 
 
Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op zorgsituaties die buiten de bestaande EPA-
set vallen en apart toevertrouwd moeten worden 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer Alle kern EPA’s MO-AM zijn 
toevertrouwd 
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specialistische anesthesiologische zorg bij… 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ 
patiënt bij specialistische anesthesiologische zorg en veranderende 
situaties 

• Anatomie, fysiologie en pathologie van de patiënten die vallen binnen de 
specialistische zorgcategorie 

• Verschillende anesthesietechnieken en mogelijke complicaties bij 
desbetreffende specialisme 

• Werking van anesthesiologisch gerelateerde medicatie en potentiële 
bijwerkingen en complicaties bij desbetreffende specialisme 

• Benodigdheden en specialisme gebonden anesthesiologische apparatuur 

• Geldende (anesthesie)protocollen op de operatiekamer t.a.v. 
specialistische chirurgie en complicaties 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. specialistische chirurgie 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. specialistische chirurgie 

• Efficiënt verzamelen, klaarleggen en controleren van benodigdheden voor 
desbetreffende specialisme 

• Handelingen uitvoeren passend bij anesthesiologische zorg in 
specialistische zorgsituaties 

• Prioriteiten stellen binnen de handelingen die bij specialistische 
zorgsituatie gewenst zijn 

• Proactief vragen stellen tijdens perioperatieve stop- en 
overdrachtsmomenten m.b.t. specialistische anesthesiologische zorg 

• Patiënten instrueren, informeren en geruststellen binnen specialistische 
zorgsituaties 

• Onderhouden van locoregionale en algehele anesthesie met behulp van 
basis, geavanceerde en specialistisch geavanceerde anesthesiologische 
hulpmiddelen 

• Zorgproces afstemmen met de anesthesioloog binnen specialistische 
zorgsituaties 

• Werktempo aanpassen aan specialistische zorgsituaties Klinisch redeneren 
m.b.t. specialistische operatieve zorg en complicaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van 
de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
NB het werken met een nader in te vullen EPA is een experiment, in fase B zal 
onderzocht worden of deze door het CZO erkend kan worden. 
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reanimatieteam 

Titel  MO-opleiding-AM-28 Uitvoeren van taken als onderdeel van een 
reanimatieteam 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het uitvoeren van taken als teamlid van het reanimatieteam. 
 

De activiteit omvat 

• Reanimeren volgens de richtlijnen van de NRR 

• Leiding nemen en delegeren van taken tijdens de reanimatie 

• Uitvoeren van luchtwegmanagement in een acute situatie 

• Verkrijgen van een veneuze/arteriële toegang 

• Toedienen van medicatie  

• Bediening van de defibrillator 

• Uitvoeren van Basic Life Support en Advanced Life Support 

• Transporteren van de plek van reanimatie naar betreffende afdeling (IC, 
CCU) 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer alle kern EPA’s MO-AM zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Mogelijke veneuze toegangen inclusief botboor 

• Ziekenhuisprotocol m.b.t reanimeren  

• Richtlijnen m.b.t. reanimeren van de Nederlandse Reanimatie Raad 

• Werking medische apparatuur voor een reanimatie 

• Reanimatie gerelateerde medicatie  

• CRM en SBAR 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Efficiënt communiceren met het reanimatieteam, anesthesioloog en het 
betrokken specialisme via CRM en SBARR 

• Delegeren van taken aan het reanimatieteam en derden 

• Combineren van taken en prioriteiten stellen in een reanimatiesetting 

• Werktempo aanpassen aan de situatie tijdens een reanimatie 

• Inbrengen van canule voor een mogelijk zeer lastige veneuze/arteriële 
toegang 

• Stressbestendig communiceren en handelen tijdens een reanimatie 

• Adequaat handelen op een onbekende locatie met evt. minder faciliteiten 
(zoals geen zuigapparatuur of zuurstof aanwezig) 

• Overzicht houden in een acute situatie 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van 
de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 



 

97 

© CZO Flex Level  MO-opleiding-AM-29 Dagcoördinatie uitvoeren over 

anesthesiologische zorg binnen en buiten het OKC 

 

 

 

 

 

 

Titel  MO-opleiding-AM-29 Dagcoördinatie uitvoeren over anesthesiologische 
zorg binnen en buiten het OKC 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het coördineren van het operatieprogramma van het OKC m.b.t de 
rol van de anesthesiemedewerkers gedurende de dag en uitvoeren van de 
daarbij de behorende taken. 
 

De activiteit omvat 

• Communiceren met de programmacoördinator, leidinggevenden, röntgen 
en andere afdelingen over het operatieprogramma 

• Doorgeven van (eventuele) wijzigingen van het operatiedagprogramma 
aan het anesthesieteam 

• Inventariseren van de personele bezetting en anticiperen/reageren op 
wijzigingen/beperkingen 

• Verloop van het operatieprogramma volgen en reageren op knelpunten 

• Coördineren en faciliteren van aflos 
 
Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoren niet de taken van de programmacoördinator 
(deze stelt het dagprogramma op en communiceert met bureau opname, 
specialisten voor spoedopnames etc.) 

CanMEDS ☐ Vakinhoudelijk handelen 

☐ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Ziekenhuis- en afdelingsafspraken m.b.t. samenstelling en opbouw 
operatiedagprogramma, bureau opname 

• Afdelingsafspraken m.b.t. personele bezetting en expertise 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Multidisciplinair communiceren (t.a.v. voortgang operatiedagprogramma 
van het OKC) 

• Anticiperen op veranderingen van het operatiedagprogramma van het OKC 

• Aflosschema maken en uitvoeren 

• Delegeren van taken en verantwoordelijkheden aan 
anesthesiemedewerker 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van 
de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-1 Klaarzetten en controleren van medische 

hulpmiddelen voor laagcomplexe operatieve zorg 

Titel  MO-opleiding-MOZ-1 Klaarzetten en controleren van medische 
hulpmiddelen voor laagcomplexe operatieve zorg 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Verzamelen en klaarzetten van medische hulpmiddelen 

• Maatregelen nemen bij afwezigheid van benodigde medische 
hulpmiddelen (bijvoorbeeld de CSA bellen, medewerkers op de OK 
inlichten) 

• Uitvoeren van steriliteitscontrole van medische hulpmiddelen 

• Klaarmaken van medicatie-oplossingen en spoelsystemen die gedurende 
de perioperatieve zorg nodig zijn 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☐ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Afdelingsprotocollen m.b.t. klaarzetten 

• Ruimte en plaats van medische hulpmiddelen op OK-complex 

• Operatieprotocollen m.b.t. laagcomplexe operatieve zorg 

• Standaard benodigde medische hulpmiddelen voor operatie  

• Steriliteitsprincipes (steriliteitscontrole van steriele instrumenten(sets) en 
medische hulpmiddelen) 

• Hygiënevoorschriften 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Op een efficiënte manier medische hulmiddelen verzamelen (bijvoorbeeld 
in de steriele en onsteriele berging) 

• Communiceren met CSA en logistiek medewerker bij ontbreken van 
medische hulpmiddelen 

• Uitvoeren van steriliteitscontrole (datum sticker, gaatjes, laminaat)  

• Toepassen van hygiënerichtlijnen  

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 3 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-2 Bedrijfsklaar maken van de OK voor 

laagcomplexe operatieve zorg 

Titel  MO-opleiding-MOZ-2 Bedrijfsklaar maken van de OK voor laagcomplexe 
operatieve zorg 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het preoperatief controleren van de OK (ruimte) op aanwezigheid, 
werking en onderhoudsdatum van de inventaris en basisapparatuur en het 
reageren op onregelmatigheden, om de OK gereed te maken voor operatie. 
 

De activiteit omvat 

• Controleren van de inventaris (stoelen, bankjes, instrumententafel, etc.) 
op aanwezigheid 

• Controleren van de benodigde basisapparatuur op aanwezigheid 

• Aanzetten en controleren van basisapparatuur op compleetheid, 
werking/zelftest en onderhoudssticker 

• Aanzetten en controleren van de OK-verlichting, benderpaneel 

• Controleren van de luchtbeheersing en evt. de intercom; 
waarschuwingssysteem 

• Controleren van de werking van de OK-tafel en hulpmiddelen voor OK-tafel 

• Controleren van de voorraad basismaterialen ((on)steriel) en de 
vloeistoffen 

• Opstarten van de OK-software (registratiesysteem, videorouting, etc.) 

• Actie ondernemen op basis van afwezigheid, foutmeldingen of 
disfunctioneren van bovenstaande controles (bijvoorbeeld technische 
dienst bellen, medische hulpmiddelen halen) 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☐ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Standaard inventaris OK per specialisme 

• Werking, gebruik en toepassing van OK-inventaris en basis apparatuur 
(apparatuur, OK-software, benderpaneel, videorouting etc.) 

• Richtlijn Medisch convenant 

• Eigenschappen (eisen) en werking OK-tafel en hulpmiddelen voor OK-tafel 

• Steriliteitsprincipes 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Testen basisapparatuur  

• Interpreteren testgegevens van basisapparatuur  

• Communiceren over onregelmatigheden basisapparatuur 

• Handelen bij disfunctioneren en/of gebreken basisapparatuur  

• Aanvullen van medische hulpmiddelen en inventaris 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 3 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 

 

 



 

100 

© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-3 Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn 

naasten/begeleider 

Titel  MO-opleiding-MOZ-3 Opvangen en begeleiden van de patiënt en zijn 
naasten/begeleider 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Kennismaken met de patiënt en eventuele naasten 

• Uitleg geven over de algemene procedures op de OK 

• Bewaken van de privacy van de patiënt (bijvoorbeeld lichaam bedekken, 
OK-deur gesloten houden, elektronisch patiëntendossier controleren op 
juiste weergave etc.) 

• Begeleiden van naasten van OK naar Holding 

• Psychosociaal ondersteunen van patiënt en de eventuele naasten 

CanMEDS ☐ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Communicatietechnieken m.b.t. stressreductie en emoties van patiënten  

• Afdelingsprotocollen omgaan en begeleiden van naasten  

• Privacyregels m.b.t patiënten 

• Verschillende culturele opvattingen over omgangsnormen  

• Beroepsethiek 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Empathie en respect tonen  

• Discreet omgaan met informatie over patiënt 

• Communiceren met patiënten en naasten 

• Uitleg en omgang afstemmen op culturele achtergrond van patiënt en 
naasten 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 6 maanden van het praktijkgedeelte de 
EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-4 Participeren in, uitvoeren en registreren van 

perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties 

 

Titel  MO-opleiding-MOZ-4 Participeren in, uitvoeren en registreren van 
perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve 
zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het participeren en inbrengen van deskundigheid en het 
analyseren en interpreteren van de gespreksonderwerpen in perioperatieve 
overlegmomenten, ter bevordering van het perioperatieve proces en de 
veiligheid van de patiënt bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties op een 
operatiekamer. 
 

De activiteit omvat 

• Participeren in de Sign-in, Time-out en Sign-out (Briefing, Debriefing en 
perioperatieve stopmomenten) van het operatiedagprogramma (vragen 
beantwoorden, bij de patiënt staan, gegevens controleren in 
registratiesysteem) 

• Participeren in overige perioperatieve overlegsituaties en -momenten 
(overdrachten bij overname van collega) 

• Registreren van perioperatieve stop- en overdrachtsmomenten in het 
registratiesysteem 

• Anticiperen en reageren op onderwerpen die tijdens perioperatieve 
stopmomenten worden besproken 

CanMEDS ☐ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Doel van stopmomenten  

• Afdelingsprotocol over stopmomenten en overdrachtsmomenten  

• Rollen en verantwoordelijkheden tijdens de stopmomenten  

Vaardigheden 
& gedrag 

• Actief bijdragen aan stop- en overdrachtsmomenten 

• Interpreteren van besproken items tijdens stopmomenten 

• Uitvoeren van overdrachtsmomenten 

• Communiceren met het operatieteam 

• Werken met het registratiesysteem van de instelling 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 6 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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gegevens in het (patiënten)registratiesysteem 

 

Titel  MO-opleiding-MOZ-5 Controleren, interpreteren en registreren van 
gegevens in het (patiënten)registratiesysteem 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 

• Controleren van patiëntgegevens en navraag doen bij onduidelijkheden  

• Voorbereidingen treffen voor de operatie op basis van gegevens in het 
(patiënten)registratiesysteem  

• Registreren van gegevens (bijvoorbeeld implantaten, hemostatische 
bloedproducten, drains, OK-team, perioperatieve tijd, operatie) 

• Registreren van telprocedure van IGDH en van bewust achtergelaten gazen 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Werking (patiënten) registratiesysteem 

• Rollen en verantwoordelijkheden gebruik (patiënten)registratiesysteem  

• AVG: privacywet- en regelgeving m.b.t. het (patiënten)registratiesysteem 

• Afdelingsprotocol telprocedure van IGDH 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Interpreteren van patiëntgegevens  

• Communiceren bij onduidelijkheden van patiëntgegevens 

• Registreren van gegevens 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 6 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-6 Aansluiten en bedienen van medische 

apparatuur bij laagcomplexe operatieve zorg 

 

Titel  MO-opleiding-MOZ-6 Aansluiten en bedienen van medische apparatuur 
bij laagcomplexe operatieve zorg 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het opstellen, instellen, aansluiten en bedienen van 
basisapparatuur tijdens laagcomplexe operaties in de rol als omloop. 
 

De activiteit omvat 

• Opstellen en instellen van basis medische apparatuur afgestemd op de 
operatie en patiënt 

• Aansluiten en bedienen van basis medische apparatuur afgestemd op de 
operatie en patiënt 

• Maatregelen nemen bij disfunctioneren en/of gebreken  

• Maatregelen nemen bij afwezigheid, calamiteiten met (basis) apparatuur 
gedurende de operatie (bijvoorbeeld technische dienst bellen, andere 
basis medische apparatuur halen) 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☐ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Operatieprotocollen  

• Werking en risico’s van basisapparatuur (o.a. diathermie, zuigapparatuur, 
bloedleegte, scopietoren) 

• Calamiteiten en handelswijze bij disfunctioneren van basisapparatuur  

Vaardigheden 
& gedrag 

• Bedienen van basisapparatuur  

• Handelen en communiceren bij disfunctioneren en/of gebreken 

• Veilig handelen met basisapparatuur 

• Communiceren met de chirurg over wijzigingen in de instellingen van de 
apparatuur 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 6 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-6 Aansluiten en bedienen van medische 

apparatuur bij laagcomplexe operatieve zorg 

 



 

105 
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voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-MOZ-7 Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal 
voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het verzorgen van patiëntmateriaal voor de patiënt zelf, voor 
bacteriologisch-, pathologisch-, histologisch onderzoek, of het verzorgen van 
preparaten voor onderzoek voor geplande operaties of spoedoperaties. 

 
De activiteit omvat 

• Aannemen van patiëntmateriaal en in de verpakking plaatsen (al dan niet 
met fixatiemedium afgestemd op het preparaat) 

• Verpakkingsmateriaal voorzien van patiëntgegevens  

• Documenteren en registreren van preparaten (herkomst, markeringen, 
links/rechts, etc.)  

• Administratie bijhouden m.b.t. afgifte patiëntmateriaal (formulieren, 
stickering, meerdere preparaten) 

• Aanvraag voor een onderzoek doen en dictaat verwerken van de operateur 
in het (patiënten) registratiesysteem  

• Controleren (dubbelcheck uitvoeren) van afgenomen patiëntmateriaal, 
aanvraag, patiëntgegevens  

• Versturen van patiëntmateriaal naar laboratoria en registreren van afgifte 
of meegeven met de patiënt 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s MO-MOZ-4 en 5 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Aard en doel verschillende soorten onderzoek (bacteriologie, pathologie, 
histologie) 

• Afdelingsprotocollen over preparaatverzorging; zowel bij geplande als 
spoedoperaties 

• Aard en functie verschillende verpakkingsmaterialen 

• Aard en functie verschillende fixatiemediums (droog, vloeistof, stikstof, 
vacuüm, opgespeld etc.)  

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verpakkingsmateriaal en fixatiemedium kiezen op basis van 
patiëntenmateriaal  

• Invoeren van de aanvraag en dictaat voor onderzoek  

• Actief vragen om dubbelcheck en uitvoeren van de dubbelcheck m.b.t de 
preparaataanvraag en patiëntgegevens met het preparaat en sticker 

• Helder communiceren (luisteren, noteren, doorvragen) met het 
operatieteam 

• Inschatten of notities gemaakt moeten worden m.b.t de preparaten 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-7 Verzorgen en registreren van patiëntmateriaal 

voor onderzoek bij operatieve zorgsituaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 6 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-8 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-MOZ-8 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/ plannen, uitvoeren/ 
delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren bij het 
omlopen in laagcomplexe zorgsituaties.  
 

De activiteit omvat 

• Analyseren van omloopwerkzaamheden a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/ patiënt  

• Bedrijfsklaar maken van de OK en klaarzetten en controleren van basis 
medische hulpmiddelen  

• Controleren op inhoud en expiratiedatum van basis (steriele) medische 
hulpmiddelen 

• Openen van steriele verpakkingen en aangeven van medische 
hulpmiddelen (laminaat, blisters, sets, etc.) 

• Voorbereiden en controleren van de OK-tafel voor rug-/steensnedeligging 

• Overtillen en positioneren van de patiënt op de OK-tafel  

• Participeren in perioperatieve stop- en overdrachtsmomenten  

• Begeleiden en opvangen van patiënten en naasten  

• Aansluiten en bedienen van basisapparatuur  

• Bevestigen diathermieplaat  

• Verzorgen van administratie en registratie in 
(patiënten)registratiesysteem  

• Verzorgen, verwerken en registreren van patiëntmateriaal (enkelvoudige 
preparaten) 

• Uitvoeren van telprocedures IGDH  

• Communiceren met andere disciplines op de OK (CSA, anesthesie, röntgen)  

• Verzorgen van de operatiewond en eenvoudige drains (vacuümdrain) 

• Transporteren van de patiënt van holding naar OK/OK naar 
verkoeverkamer 

• Opruimen van de OK na de ingreep 
 

Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op laagcomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-MOZ-1 t/m 7 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-8 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties 

Kennis • Klinisch redeneren m.b.t. laagcomplexe zorgsituaties 

• Anatomie, fysiologie en pathologie van patiënten in laagcomplexe 
zorgsituaties 

• Hygiëne- en kledingvoorschriften 

• Steriliteitsprincipes 

• Luchtbeheersing op het OKC en de OK 

• Steriele en onsteriele zones op de OK en het OKC 

• Operatieprotocollen m.b.t. laagcomplexe operaties 

• Complicaties tijdens operaties en mogelijke oplossingen bij laagcomplexe 
zorgsituaties 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen m.b.t. omgaan met medische 
apparatuur, registratiesystemen, transport van patiënten binnen het OKC, 
operatieprogramma 

• Operatieve zorg en technieken m.b.t. routing instrumentensets en 
medische hulpmiddelen, operatieverloop, medische hulpmiddelen m.b.t. 
laagcomplexe operaties, deurbewegingen, handhygiëne, infectiepreventie, 
isolatiemaatregelen 

• Medische techniek van medische basisapparatuur en hulpmiddelen 

• Juridische aspecten/ethiek m.b.t. operatieve zorg 

• Telprocedure IGDH 

• Beroepsafgrenzing  
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-8 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden perioperatief in laagcomplexe zorgsituaties 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Uitvoeren van steriliteitscontrole (sticker, gaatjes, laminaat) en 
hygiënerichtlijnen 

• Naleven van persoonlijke hygiëne- en kledingvoorschriften en handhygiëne 
en –desinfectie en aanspreken op niet naleven 

• Handelen ter voorkoming van wervelingen op de OK (juist en zo min 
mogelijk bewegen, niet tussen twee steriele velden lopen, voldoende 
afstand nemen van het steriele veld, niet over het steriele veld komen met 
de onsteriele armen) 

• Uitvoeren van isolatiemaatregelen en richtlijnen m.b.t hygiëne- en 
infectiepreventie 

• Naleven van veiligheidsaspecten bij het bevestigen van de diathermieplaat 

• Prioriteiten stellen bij het openen van steriele medische hulpmiddelen en 
aansluiten van de basisapparatuur 

• Communiceren en handelen bij disfunctioneren en/of gebreken 
basisapparatuur  

• Multidisciplinair communiceren 

• Controleren van de positie van de patiënt in rug- en steensnedeligging ter 
voorkoming van complicaties 

• Communiceren met het operatieteam tijdens het positioneren  

• Initiatief nemen, prioriteiten stellen en handelen tijdens het (veranderend) 
operatieverloop en op aanvraag van het team  

• Initiatief nemen door hulp in te roepen en taken over te dragen bij het 
optreden van complicaties of bij toename van de complexiteit van de 
zorgsituatie 

• Klinisch redeneren m.b.t. de patiënt en het operatieverloop in 
laagcomplexe zorgsituaties 

• Tellen van IGDH op aanvraag van de instrumenterende 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 9 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-9 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-MOZ-9 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/ plannen, uitvoeren/ 
delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren bij het 
omlopen in middencomplexe zorgsituaties. 
  

De activiteit omvat 

• Analyseren van de omloopwerkzaamheden a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/ patiënt 

• Bedrijfsklaar maken van de OK, klaarzetten en controleren van 
geavanceerde medische hulpmiddelen  

• Voorbereiden en controleren van de OK-tafel voor buik- en zijligging 

• Overtillen en positioneren van de patiënt op de OK-tafel in buik- en 
zijligging 

• Participeren in en proactief vragen stellen tijdens perioperatieve stop- en 
overdrachtsmomenten  

• Begeleiden en opvangen van patiënten en naasten  

• Steriel openen en aangeven van basis en geavanceerde medische 
hulpmiddelen  

• Bevestigen van de diathermieplaat afgestemd op de operatie en patiënt  

• Opstellen, instellen, aansluiten en bedienen van basis en geavanceerde 
apparatuur  

• Verzorgen en registreren van enkel- en meervoudige preparaten en 
preparaten voor (cito)onderzoek in (patiënten) registratiesysteem 

• Volgen van en inspelen/anticiperen op het operatieverloop  

• Uitvoeren van de telprocedures IGDH op basis van operatieverloop  

• In kaart brengen van bloedverlies 

• Communiceren met andere disciplines op de OK (CSA, 
dagcoördinator/dagplanner, anesthesie, röntgen, etc.)  

• Verzorgen van de operatiewond en van basis en geavanceerde drains en 
drainagesystemen 

• Transporteren van de patiënt van holding naar OK/OK naar verkoever 

• Regie nemen op een OK 
 

Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op middencomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 
Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-MOZ-8 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-9 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden perioperatief in middencomplexe zorgsituaties 

Kennis • Klinisch redeneren m.b.t. middencomplexe zorgsituaties 

• Anatomie, fysiologie en pathologie in middencomplexe zorgsituaties 

• Operatieprotocollen m.b.t. middencomplexe operaties, ziekenhuis- en 
afdelingsprotocollen m.b.t. omgaan met geavanceerde medische 
apparatuur, registratiesystemen, positioneren  

• Complicaties tijdens operaties en mogelijke oplossingen bij 
middencomplexe zorgsituaties 

• Operatieve zorg en technieken m.b.t. operatieverloop, medische 
hulpmiddelen m.b.t. middencomplexe zorgsituaties 

• Medische techniek van geavanceerde medische hulpmiddelen 

• Telprocedure bij bewust afwijken protocol 

• Beroepsafgrenzing 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ 
patiënt in een middencomplexe zorgsituatie 

• Testen van geavanceerde apparatuur en interpreteren van testgegevens 
en communiceren en handelen bij disfunctioneren en/of gebreken  

• Proactief vragen stellen tijdens perioperatieve stop- en 
overdrachtsmomenten m.b.t middencomplexe zorgsituaties 

• Prioriteiten stellen bij het openen en aangeven van steriele medisch 
hulpmiddelen, aansluiten van basis en geavanceerde apparatuur  

• Communiceren en signaleren van onzorgvuldigheden tijdens het 
positioneren en controleren van de positie van de patiënt in rug-, 
steensnede-, buik- en zijligging om complicaties te voorkomen 

• Registeren van implantaten in (patiënten)registratiesysteem 

• Initiatief nemen en prioriteiten stellen tijdens het (veranderd) 
operatieverloop en gemotiveerd afwijken van het protocol en vastgestelde 
procedures 

• Initiatief nemen door hulp in te roepen en taken over te dragen bij het 
optreden van complicaties 

• Klinisch redeneren m.b.t. de patiënt en het operatieverloop en initiatief 
nemen op basis daarvan handelen 

• Signaleren noodzaak tot wegen van gazen  

• Uitvoeren van dubbelcheck en aangeven van implantaten 

• Aanspreken van collega’s op onzorgvuldigheden (t.a.v. hygiëne-en 
kledingvoorschriften en steriliteitsprincipes) 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 15 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-10 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief in laagcomplexe 

zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-MOZ-10 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief 
in laagcomplexe zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het coördineren, anticiperen op en in de juiste volgorde veilig 
uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden tijdens 
laagcomplexe zorgsituaties op de OK op basis van klinisch redeneren. 
 

De activiteit omvat 

• Analyseren van instrumenteel technische/assisterende taken a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/patiënt  

• Voorbereiden van de operatieprocedure  

• Controleren van medische hulpmiddelen  

• Participeren in perioperatieve stop- en overdrachtsmomenten en 
bijzonderheden bespreken met het team 

• Preoperatief uitvoeren van handhygiëne- en desinfectie  

• Opdekken van instrumententafels  

• Controleren van instrumentarium op kwantiteit en kwaliteit 
• Desinfecteren en afdekken van het operatiegebied  

• Controleren van aangereikte vloeistoffen en medicijnen 

• Aangeven van operatiejas, handschoenen, instrumentarium en materialen 

• Assisteren van de operateur 

• Communiceren met het operatieteam 

• Uitvoeren van telprocedures IGDH bij enkelvoudige kleine en 
oppervlakkige wonden 

• Verzorgen van de operatiewond en eenvoudige drains (vacuümdrain) 

• Afvoeren van gebruikt instrumentarium en (scherpe) materialen 
 

Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op laagcomplexe zorgsituaties, zoals 
beschreven in de complexiteitstabel 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-MOZ-1 t/m 7 is 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-10 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief in laagcomplexe 

zorgsituaties 

Kennis • Steriliteitsprincipes t.a.v. opdekken instrumentarium, desinfecteren en 
afdekken van operatiegebied, steriel veld (operatiegebied, steriele tafels) 

• Instrumentenleer (benaming, doel, functie, werkwijze) 

• Desinfectiemiddelen 

• Afdekprincipes bij laagcomplexe operatieve zorg 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen m.b.t. afvoeren instrumentarium, 
desinfecteren 

• Perioperatieve complicaties en mogelijke oplossingen 

• Juridische aspecten/ethiek m.b.t. de telprocedure IGDH 

• Beroepsafgrenzing 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Uitvoeren van preoperatieve handhygiëne en –desinfectie 

• Aantrekken van steriele operatiejas en handschoenen (gesloten) 

• Tellen en controleren van IGDH  

• Opdekken van basis instrumentarium en medische hulpmiddelen 
afgestemd op de laagcomplexe operatie 

• Desinfecteren op basis van desinfectieprincipes  

• (Veilig) aangeven van instrumenten en materialen  

• Controleren op inhoud en expiratiedatum van de aangereikte vloeistoffen 
en medicijnen 

• Signaleren van en handelen bij dreigende onsteriliteit 

• Communiceren bij onvolledige telling van IGDH 

• Assisteren op aanwijzingen van de operateur 

• Communiceren met het operatieteam  

• Veilig omgaan met scherpe materialen (mesjes, naalden) 

• Bewaken van de steriliteit 

• Klinisch redeneren m.b.t. de patiënt en het operatieverloop 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 12 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-11 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe 

zorgsituaties 

Titel  MO-opleiding-MOZ-11 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief 
in middencomplexe zorgsituaties 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het coördineren, anticiperen op en in de juiste volgorde veilig 
uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende werkzaamheden tijdens 
middencomplexe zorgsituaties op de OK op basis klinisch redeneren. 
 

De activiteit omvat 

• Analyseren van instrumenteel technische/assisterende taken a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/patiënt 

• Voorbereiden van de operatieprocedure  

• Controleren van medische hulpmiddelen op kwantiteit en kwaliteit 

• Participeren in perioperatieve stop- en overdrachtsmomenten en 
bijzonderheden bespreken met het team  

• Opdekken van instrumententafels met specifieke instrumenten en 
materialen 

• Desinfecteren en afdekken van het operatiegebied 

• Aangeven van specifieke instrumenten, materialen (disposables) en 
implantaten 

• Assisteren van de operateur 

• Communiceren met het operatieteam 

• Uitvoeren van telprocedures IGDH bij meervoudige en diepe wonden 

• Verzorgen van de operatiewond en geavanceerde drains en 
drainagesystemen 

 
Afbakening 
• Deze EPA heeft betrekking op middencomplexe zorgsituaties, zoals 

beschreven in de complexiteitstabel 
 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-MOZ-8 en 10 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-11 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief in middencomplexe 

zorgsituaties 

Kennis • Operatieprotocollen t.a.v. middencomplexe operaties 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. disposables 

• Instrumentenleer (benaming, doel, functie, werkwijze) van specifieke 
instrumenten 

• Afdekprincipes bij middencomplexe operatieve zorg 

• Implantaten (soorten, omgang met)  

• Complicaties tijdens operaties en mogelijke oplossingen bij 
middencomplexe operatieve zorgsituaties 

• Proces klinisch redeneren m.b.t middencomplexe operatieve zorg en 
complicaties 

• Beroepsafgrenzing 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ 
patiënt voor een middencomplexe zorgsituatie 

• Opdekken van specifieke instrumentarium en medische hulpmiddelen op 
basis van de middencomplexe operatie 

• Initiatief nemen en alternatieven aandragen  

• Aanpakken en aangeven van implantaten  

• Initiatief nemen, prioriteiten stellen en handelen tijdens het (veranderend) 
operatieverloop en op aanvraag van het team  

• Initiatief nemen door hulp in te roepen en taken over te dragen bij het 
optreden van complicaties 

• Inspelen op handelingen van de operateur tijdens het assisteren  

• Signaleren en initiatief nemen (t.a.v. onvolledige telling van IGDH) 

• Klinisch redeneren m.b.t. de patiënt en het operatieverloop 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 20-24 maanden na de start van het 
praktijkgedeelte van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd 
kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-12 Regie voeren over operatieve zorg op de OK 

gedurende de dag bij laag en middencomplexe operatieve zorg 

Titel  MO-opleiding-MOZ-12 Regie voeren over operatieve zorg op de OK 
gedurende de dag bij laag en middencomplexe operatieve zorg 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het leiding nemen over de werkzaamheden van de omloop en 
instrumenterende/assisterende op de operatiekamer, het handhaven van 
patiëntveiligheid en garanderen van de continuïteit van de zorg. 
 

De activiteit omvat 

• Leiding nemen op de OK als de situatie dit vereist m.b.t. patiëntveiligheid  

• Aansturen en coachen van collega’s 

• Signaleren van mogelijkheden en/of knelpunten m.b.t. medische 
hulpmiddelen en hierop anticiperen 

• Communiceren m.b.t. de continuïteit van de zorg en de patiëntveiligheid 

• Communiceren met andere disciplines op het OKC (CSA, dagcoördinator, 
dagplanner, anesthesie, röntgen etc.) bij knelpunten 
 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-MOZ-11 is toevertrouwd 

CanMEDS ☐ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Conflicthantering  

• Crew Resource Management (CRM)  

• Bevoegd- en verantwoordelijkheden van het team 

• Organisatorische aspecten (werkzaamheden aanpassen op veranderingen 
in volgorde operaties) 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Initiatief nemen bij knelpunten en calamiteiten 

• Communiceren met het operatieteam 

• Organiseren van de werkzaamheden 

• Delegeren van werkzaamheden 

• Overzicht houden 

• Aanspreken in moeilijke situaties 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student in het laatste kwartaal van het 
praktijkgedeelte van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd 
kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-13 Geven van (werk)begeleiding aan 1ste jaars 

studenten en stagiaires binnen het OKC 

Titel  MO-opleiding-MOZ-13 Geven van (werk)begeleiding aan 1ste jaars 
studenten en stagiaires binnen het OKC 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

De activiteit omvat 
Werkbegeleiding van studenten MOZ: 

• Bespreken en bijsturen van de leerdoelen  

• Observeren van de student 

• Beoordelen of de student zijn leerdoelen heeft behaald 

• Stimuleren en bijsturen van de student in zijn eigen leerproces 

• Creëren van veilig leerklimaat 

• Feedback geven en ontvangen 

• Vragen stellen en beantwoorden 

• Uitleg geven over ingreep en handelingen die een operatieassistent 
/operatieassistent MOZ moet uitvoeren 

• Handelingen/vaardigheden voordoen aan de student 

• Opkomen voor de studenten in situaties van (dreigende) onheuse 
bejegening 

• Evalueren/beoordelen van het leerproces met de student  
Stagebegeleiding van stagiaires (bijv. verpleegkundige): 

• Kennis maken met de professional of gast in kwestie 

• Uitleg geven van de algemeen geldende regels op het OKC (zoals: hygiëne- 
en kledingvoorschriften, steriliteitsprincipes, AVG, omgangsnormen op de 
OK etc.) 

• Eventuele vragen beantwoorden  

• Uitleg geven over de operatieprocedure  
 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-MOZ-11 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Feedbackregels 

• Leerklimaat  

• Verschillen in leerbehoeften/leervoorkeuren/leerstijlen 

• Opleidingsvarianten  

• Opleidingseisen en -leerdoelen 

• Vaardigheden en gedrag van lerende 

• Instructie- en begeleidingstechnieken 

• Afdelingsbeoordelingssystematiek  

• Juridische aspecten van werken in een opleidingssituatie 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-13 Geven van (werk)begeleiding aan 1ste jaars 

studenten en stagiaires binnen het OKC 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Geven en ontvangen van feedback en feedforward 

• Luisteren naar student en stimuleren van het leerproces  

• Aansluiten bij en afstemmen op leerbehoeften, leervoorkeuren en 
ontwikkelingsniveau (bijv. fouten mogen maken mag) 

• Empathisch reageren 

• Uitleg geven 

• Reflecteren op eigen leer- en begeleidingsvoorkeuren 

• Begeleiden bij klinisch redeneren 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student in het laatste kwartaal van het 
praktijkgedeelte van de opleiding de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd 
kan worden. 
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© CZO Flex Level  MO-opleiding-MOZ-14 Coördineren van zorg en uitvoeren van 

omloopwerkzaamheden perioperatief in laag- en middencomplexe zorgsituaties bij… 

Titel  MO-opleiding-MOZ-14 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
omloopwerkzaamheden perioperatief in laag- en middencomplexe 
zorgsituaties bij… 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het analyseren, voorbereiden, organiseren/ plannen, uitvoeren/ 
delegeren van operatieve zorg op basis van klinisch redeneren bij het 
omlopen in middencomplexe zorgsituaties die alleen uitgevoerd worden op 
de OK. 
 
NB: Deze EPA kan meerdere keren worden afgetekend bij verschillende 
specifieke laag- en middencomplexe zorgsituaties. De titel, evenals de 
activiteiten, kennis en vaardigheden worden aangepast en aangevuld op basis 
van de specifieke laag- en middencomplexe zorgsituatie waarvoor deze EPA 
wordt gebruikt.  
  
De activiteit omvat 

• Analyseren van de omloopwerkzaamheden a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/ patiënt 

• Bedrijfsklaar maken van de OK, klaarzetten en controleren van 
geavanceerde medische hulpmiddelen  

• Voorbereiden en controleren van de OK-tafel voor buik- en zijligging 

• Overtillen en positioneren van de patiënt op de OK-tafel in buik- en 
zijligging 

• Participeren in en proactief vragen stellen tijdens perioperatieve stop- en 
overdrachtsmomenten  

• Begeleiden en opvangen van patiënten en naasten  

• Steriel openen en aangeven van basis en geavanceerde medische 
hulpmiddelen  

• Bevestigen van de diathermieplaat afgestemd op de operatie en patiënt  

• Opstellen, instellen, aansluiten en bedienen van basis en geavanceerde 
apparatuur  

• Verzorgen en registreren van enkel- en meervoudige preparaten en 
preparaten voor (cito)onderzoek in (patiënten) registratiesysteem 

• Volgen van en inspelen/anticiperen op het operatieverloop  

• Uitvoeren van de telprocedures IGDH op basis van operatieverloop  

• In kaart brengen van bloedverlies 

• Communiceren met andere disciplines op de OK (CSA, 
dagcoördinator/dagplanner, anesthesie, röntgen, etc.)  

• Verzorgen van de operatiewond en van basis en geavanceerde drains en 
drainagesystemen 

• Transporteren van de patiënt van holding naar OK/OK naar verkoever 

• Regie nemen op een OK 
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 Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op laag- en middencomplexe zorgsituaties, 
zoals beschreven in de complexiteitstabel 

 
Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA MO-MOZ-9 is toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Klinisch redeneren m.b.t. middencomplexe zorgsituaties 

• Anatomie, fysiologie en pathologie van patiënten in middencomplexe 
zorgsituaties 

• Operatieprotocollen m.b.t. middencomplexe operaties, ziekenhuis- en 
afdelingsprotocollen m.b.t. omgaan met geavanceerde medische 
apparatuur, registratiesystemen, positioneren  

• Complicaties tijdens operaties en mogelijke oplossingen bij 
middencomplexe zorgsituaties 

• Operatieve zorg en technieken m.b.t. operatieverloop, medische 
hulpmiddelen m.b.t. middencomplexe zorgsituaties 

• Medische techniek van geavanceerde medische hulpmiddelen 

• Telprocedure bij bewust afwijken protocol 

• Beroepsafgrenzing 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ 
patiënt voor een middencomplexe operatie 

• Testen geavanceerde apparatuur en interpreteren van testgegevens en 
communiceren en handelen bij disfunctioneren en/of gebreken  

• Proactief vragen stellen tijdens perioperatieve stop- en 
overdrachtsmomenten m.b.t middencomplexe zorgsituaties 

• Prioriteiten stellen bij het openen en aangeven van steriele medisch 
hulpmiddelen, aansluiten van basis en geavanceerde apparatuur  

• Communiceren en signaleren van onzorgvuldigheden tijdens het 
positioneren en controleren van de positie van de patiënt in rug-, 
steensnede-, buik- en zijligging om complicaties te voorkomen 

• Registeren van implantaten in (patiënten)registratiesysteem 

• Initiatief nemen en prioriteiten stellen tijdens het (veranderend) 
operatieverloop en gemotiveerd afwijken van het protocol en vastgestelde 
procedures 

• Initiatief nemen door hulp in te roepen en taken over te dragen bij het 
optreden van complicaties 

• Klinisch redeneren m.b.t. de patiënt en het operatieverloop, en op eigen 
initiatief op basis hiervan handelen 

• Signaleren noodzaak tot wegen van gazen  

• Uitvoeren van dubbelcheck en aangeven van implantaten 

• Aanspreken van collega’s op onzorgvuldigheden (t.a.v. hygiëne-en 
kledingvoorschriften en steriliteitsprincipes) 
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Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van 
de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
NB het werken met een nader in te vullen EPA is een experiment, in fase B zal 
onderzocht worden of deze door het CZO erkend kan worden. 
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Titel  MO-opleiding-MOZ-15 Coördineren van zorg en uitvoeren van 
instrumenteel technische / assisterende werkzaamheden perioperatief 
in laag- en middencomplexe zorgsituaties bij… 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft het coördineren, anticiperen en in de juiste volgorde veilig 
handelen/uitvoeren van instrumenteel technische/ assisterende 
werkzaamheden tijdens specifieke laag- en middencomplexe zorgsituaties die 
alleen uitgevoerd worden op de OK. 
 
NB: Deze EPA kan meerdere keren worden afgetekend bij verschillende 
specifieke laag- en middencomplexe zorgsituaties. De titel, evenals de 
activiteiten, kennis en vaardigheden worden aangepast en aangevuld op basis 
van de specifieke laag- en middencomplexe zorgsituatie waarvoor deze EPA 
wordt gebruikt.  
 

De activiteit omvat 

• Analyseren van instrumenteel technische/assisterende taken a.d.h.v. het 
operatiedagprogramma/patiënt 

• Voorbereiden van de operatieprocedure voor specifieke laag- en 
middencomplexe zorgsituaties 

• Controleren van medische hulpmiddelen op kwantiteit en kwaliteit 

• Participeren in perioperatieve stop- en overdrachtsmomenten en 
bijzonderheden bespreken met het team  

• Opdekken van instrumententafels met specifieke instrumenten en 
materialen voor specifieke laag- en middencomplexe zorgsituaties 

• Desinfecteren en afdekken van het operatiegebied 

• Aangeven van instrumenten, materialen (disposables) en implantaten voor 
specifieke laag en middencomplexe operatieve zorg 

• Assisteren van de operateur 

• Communiceren met het operatieteam 

• Uitvoeren van telprocedures IGDH  

• Verzorgen van de operatiewond en drains en drainagesystemen 
 

Afbakening 

• Deze EPA heeft betrekking op laag- en middencomplexe zorgsituaties, 
zoals beschreven in de complexiteitstabel 

 

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s MO-MOZ-8 en 10 zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 
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Kennis • Operatieprotocollen t.a.v. specifieke laag- en middencomplexe operaties 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. disposables 

• Instrumentenleer (benaming, doel, functie, werkwijze) 

• Desinfectiemiddelen 

• Afdekprincipes bij specifieke laag- en middencomplexe operatieve zorg 

• Implantaten (soorten, omgang met)  

• Complicaties tijdens operaties en mogelijke oplossingen bij specifieke laag- 
en middencomplexe zorgsituaties 

• Proces klinisch redeneren m.b.t middencomplexe operatieve zorg en 
complicaties 

• Beroepsafgrenzing 

Vaardigheden 
& gedrag 

• Verzamelen van materialen afgestemd op het operatiedagprogramma/ 
patiënt voor een specifieke laag- en middencomplexe operatie 

• Perioperatief tellen en controleren van IGDH  

• Opdekken van specifiek instrumentarium en medische hulpmiddelen op 
basis van de specifieke laag- en middencomplexe operatie 

• Initiatief nemen en alternatieven aandragen  

• Aanpakken en aangeven van implantaten  

• Initiatief nemen, prioriteiten stellen en handelen tijdens het 
(veranderende) operatieverloop en op aanvraag van het team  

• Initiatief nemen door hulp in te roepen en taken over te dragen bij het 
optreden van complicaties 

• Inspelen op handelingen van de operateur tijdens het assisteren  

• Signaleren en initiatief nemen (t.a.v. onvolledige telling van IGDH) 

Informatie 
bronnen  
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 een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na afronding van 
de kernEPA’s de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


