
 

Leeswijzer EPA’s OA/MOZ: De belangrijkste aanpassingen van de EPA’s na oplevering in december 2022  

Er is – door de werkgroep landelijk gedragen theorie – landelijk gedragen theorie (LGT) ontwikkeld voor de EPA’s. Deze LGT is opgenomen onder 

‘kennis’ in de EPA’s. Daarnaast zijn - op aangeven van de praktijk - door de werkgroep landelijk gedragen theorie voorstellen gedaan voor de 

inhoudelijke bijstelling van enkele EPA’s. Na een positief verlopen veldconsultatie zijn de bijgestelde EPA’s definitief vastgesteld. Hieronder staat 

een samenvatting van de aanpassingen. In de bijlage van deze leeswijzer is een ‘was -> wordt overzicht’ opgenomen. Deze geeft inzicht in de 

aanpassingen in de EPA’s.  

Aanpassingen op theorie/voorwaardelijke kennis in de EPA’s 

1. In de nieuwe OA/MOZ EPA’s is de theorie/kennis onder het kopje ‘kennis’ in iedere EPA nu uitgebreider en concreter beschreven. 

2. Wanneer identieke kennisaspecten bij verschillende EPA’s herhaald terugkwamen, is gekozen uit twee opties:  

• Kennis (theorie) is nader geconcretiseerd waardoor het onderscheid nu meer helder wordt; 

• Kennis (theorie) is ondergebracht bij de EPA waar deze het meest passend is en daardoor soms verplaatst uit de ene EPA naar de 

andere.  

Goed te weten: EPA-overstijgende theorie (EOT) is kennis die voorkomt in meerdere EPA’s van een initiële opleiding. EOT is een vorm van 

landelijk gedragen theorie – en dus geen aparte leereenheid. EOT is in de meest passende EPA onder het kopje ‘kennis’ geplaatst. In andere 

EPA’s wordt naar deze EOT (kennis) verwezen. Voorbeelden van EOT zijn thema’s zoals anatomie/fysiologie, instrumentenleer, telprocedure, 

gebruik van apparatuur). Als EOT eenmaal in één EPA is verworven en getoetst, dan hoeft diezelfde EOT niet opnieuw getoetst te worden in de 

andere EPA’s. 

Aanpassingen op opleidings- en op inhoudsniveau van de OA/MOZ EPA’s 

A. Complexiteitstabel OA/MOZ 

In de EPA’s waarin de mate van complexiteit een aantoonbare rol speelt, is de ‘complexiteitstabel OA/MOZ’ geïntegreerd.   

 

B. Onderscheid tussen de EPA’s van OA en MOZ  

In de EPA’s die middencomplexe zorg beschrijven is een onderscheid gemaakt voor de OA en de MOZ. De ‘middencomplexe, electieve en 

planbare zorg’ is voorbehouden aan de MOZ en ‘middencomplexe zorg in brede context’ aan de OA.  (zie bijlage ‘was/wordt overzicht’) 



 

 

vervolg Aanpassingen op opleidings- en op inhoudsniveau van de OA/MOZ EPA’s 

 

C. Specifieke MOZ EPA’s 

De inhoud van de 2 Specifieke MOZ EPA’s (OA-MOZ-1 en OA-MOZ-2, versie 2020) is nu geborgd in de ‘laag en middencomplexe’ kern 

EPA’s van de MOZ (zie bijlage ‘was/wordt’ overzicht) 

 

D. Aanscherpingen in de Specifieke OA EPA’s rondom zorg voor het kind  

Kinderchirurgie was al verankerd in de kern EPA’s van midden en hoog-complex. (zie ook complexiteitstabel in de EPA’s) Daarnaast is nu 

in de nieuwe versie van de twee Specifieke ‘kind’ EPA’s, de ‘specialistische operatieve zorg bij kinderen die verleend wordt in 

specialistische kindercentra concreter beschreven. (zie bijlage ‘was/wordt overzicht’ ) 

 

E. Aanscherpingen in de specifieke OA EPA’s rondom ‘specialistische’ hoog complexe operatieve zorg  

Hoogcomplexe operatieve zorg is stevig verankerd in de kern EPA’s van de OA.  

In de nieuwe versie van de twee Specifieke OA EPA’s waar het ‘specialistische hoogcomplexe zorg betreft, is geconcretiseerd dat het in 

deze situaties gaat om chirurgie die alleen uitgevoerd wordt in een zorgorganisatie met een specifieke taakstelling. Deze bijzondere 

taakstelling richt zich op specialismen die direct gerelateerd zijn aan de chirurgie van vitale orgaansystemen, zoals hersenchirurgie, 

cardiopulmonale chirurgie, chirurgie na multitrauma en orgaantransplantatie. (zie bijlage ‘was/wordt overzicht’) 

 

F. Voorwaardelijkheden in de huidige OA/MOZ-EPA’s 

In een aantal OA-MOZ-EPA’s zijn de voorwaardelijkheden veranderd, zodat er zo min mogelijk belemmeringen voor flexibiliteit zijn.  

 

G. Thema’s ‘EBP’ en ‘Professionele beroepsontwikkeling’ 

Deze thema’s zijn nu geborgd in de ‘EPA Overstijgende Leeractiviteiten’, zie document ‘Kaders en uitgangspunten voor EOL voor initiële 

opleidingen’ (linkje?) 

  



 

‘Was -> Wordt’ overzicht EPA’s opleidingen operatieassistent (OA) en medewerker operatieve zorg (MOZ) 

In dit overzicht staan de aanpassingen van de OA en MOZ EPA’s na definitieve oplevering december 2022 

 

Oude code Oude titel (versie april 2022) Nieuwe 
Code 

Nieuwe titel (versie december 2022) 

 
CODES en bijbehorende TITELS van MO-OA-MOZ-1 t/m MO-OA-MOZ-6 en MO-FO-1 zijn onveranderd 

 
 

MO-OA-
MOZ-7 

Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden 
perioperatief in middencomplexe zorgsituaties 

MO-MOZ-1 
 
 
en 
 
 
MO-OA-1 

MOZ: 

Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden 

perioperatief in middencomplexe electieve zorgsituaties met planbaar 

verloop 

 

OA: 

Titel ongewijzigd 

MO-MO-
OA-MOZ-8 

Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel 
technisch/assisterende werkzaamheden perioperatief in 
laagcomplexe zorgsituaties 

MO-OA-
MOZ-7 

Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel 

technisch/assisterende werkzaamheden perioperatief in laagcomplexe 

zorgsituaties 

MO-OA-
MOZ-9 

Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel 
technische/assisterende werkzaamheden perioperatief in 
middencomplexe zorgsituaties 

MO-MOZ-2 
 
en 
 
 
MO-OA-2 

MOZ: 

Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel 

technische/assisterende werkzaamheden perioperatief in 

middencomplexe electieve zorgsituaties met planbaar verloop 

 

OA: 

Titel ongewijzigd 

    



Oude code Oude titel (versie april  2022) Nieuwe 
Code 

Nieuwe titel (versie december 2022) 

MO-OA-
MOZ-10 

MO-OA-MOZ-8 Participeren in, uitvoeren en registreren van 
perioperatieve overlegmomenten bij laag complexe operatieve 
zorgsituaties 

MO-OA-
MOZ-8 

Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve 
overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties 
 

MO-OA-
MOZ-11 

Regie voeren op de operatiekamer bij  laag- en middencomplexe 
operatieve zorg 

MO-MOZ-3 
 
Of 
MO-OA-3 

MOZ: 

Regie voeren over operatieve zorg op de OK gedurende de dag in laag- en 

in electieve en planbare middencomplexe zorg  

 

OA: 

Regie voeren over operatieve zorg op de OK gedurende de dag in laag- en 

middencomplexe operatieve zorg 

MO-FO-2 Geven van (werkbegeleiding) aan studenten en stagiaires binnen 
de OKC 

MO-FO-2 Geven van (werkbegeleiding) aan studenten en stagiaires 

MO-OA-1 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden 

perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of veranderende 

zorgsituaties 

MO-OA-4 Titel ongewijzigd 

MO-OA-2 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische 

werkzaamheden perioperatief in hoogcomplexe, acute en/of 

veranderende zorgsituaties 

MO-OA-5 Titel ongewijzigd: 
Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische  

MO-OA-3 Dagcoördinatie uitvoeren binnen en buiten het OKC MO-OA-6 Dagcoördinatie uitvoeren over operatieve zorg binnen en buiten het OKC 

MO-OA-4 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden 
bij een interventiebehandeling bij de zorgvrager binnen en 
buiten het OKC 

MO-OA-7 Titel ongewijzigd 

MO-OA-5 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische 
werkzaamheden bij een interventie behandeling bij de 
zorgvrager binnen en buiten het OKC 

MO-OA-8 Titel ongewijzigd 

MO-OA-6 Coördineren van zorg en uitvoeren van omloopwerkzaamheden 

bij specialistische operatieve zorg bij kinderen 

MO-OA-9 Titel ongewijzigd:  
 

MO-OA-7 Coördineren van zorg en uitvoeren van instrumenteel technische 
werkzaamheden bij specialistische operatieve zorg bij kinderen 

MO-OA-10 Titel ongewijzigd: 

 

 

  



 

Oude code Oude titel (versie april 2022) Nieuwe 
Code 

Nieuwe titel (versie december 2022) 

MO-OA-8 Coördineren en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij 
(specialistische) hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg 
bij…(in te vullen door afdeling/instelling) 

MO-OA-11 Coördineren en uitvoeren van omloopwerkzaamheden bij specialistische 
hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg 

MO-OA-9 Coördineren en uitvoeren van instrumenteel technische 

werkzaamheden bij (specialistische) hoogcomplexe en 

veranderende operatieve zorg bij…(in te vullen door 

afdeling/instelling) 

MO-OA-12 Coördineren en uitvoeren van instrumenteel technische werkzaamheden 
bij specialistische hoogcomplexe en veranderende operatieve zorg 

 

  


