
 

Leeswijzer SPS EPA’s: 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. Voor de nieuwe SPS EPA’s is de beschreven theorie onder het kopje ‘kennis’ in iedere SPS EPA nu uitgebreider en concreter beschreven. 

2. Mochten identieke kennisaspecten bij verschillende EPA’s herhaald terugkomen, dan is gekozen uit twee opties:  

• Kennis nader geconcretiseerd waardoor het onderscheid nu meer helder wordt; 

• Kennis ondergebracht onder de EPA waar deze het meest passend is; 

Na de uitkomsten van de veldconsultatie op 23 november zijn onderstaande voorstellen vanuit de werkgroep LGT en CZO OC aangenomen en 

geborgd in de definitieve versies van de SPS EPA’s. In de bijlage van deze leeswijzer is een ‘was/wordt overzicht’ opgenomen. Deze geeft inzicht 

in de belangrijkste aanpassingen op EPA-niveau 

Aanpassingen op opleidings- en op inhoudsniveau van de SPS EPA’s 

A. Samenvoegen van een aantal de huidige SPS-EPA’s 

Een aantal EPA’s (zie tabel) zijn samengevoegd, omdat de EPA’s los, niet als logisch door het werkveld werden ervaren. In de 

onderstaande bijlage, ‘was/wordt overzicht’, wordt dit zichtbaar, hierdoor wijzigt ook de eerdere codering van de EPA’s. 

B. ‘Vaardigheden en Gedrag’  

Deze onderdelen zijn nu in twee verschillende kopjes in iedere EPA ondergebracht i.p.v. onder één kopje en daarmee gelijkgetrokken met 

de opzet van EPA’s uit andere opleidingen. In sommige EPA’s is hier een concretiseringslag op gemaakt. 

 



 

 

vervolg Aanpassingen op opleidings- en op inhoudsniveau van de SPS EPA’s 

 

C. ‘Voorwaardelijkheden’ in de EPA’s 

Een aantal eerder gestelde niet noodzakelijke voorwaardelijkheden in de EPA’s zijn losgelaten, omdat ze de flexibiliteit in opleiden 

belemmeren.  

D. Reanimatie-vaardigheden  

Ze leken nu wat ‘verstopt’ in een EPA, daarom wordt AZ-FO-11: ‘Dreigend cardiorespiratoir arrest’ toegevoegd aan de opleiding. 

E. Borging van het juridisch kader 

Het juridisch kader, waaronder de bevoegdheden van de SPS, is concreter vertaald in de EPA’s.  



Bijlage Was -> Wordt’ overzicht EPA’s opleiding SPS  

In dit overzicht staan de aanpassingen van de SPS EPA’s na definitieve oplevering december 2022 

Oude code Oude titel (versie juni 2020) Nieuwe 
Code 

Nieuwe Titel (versie december 2022) 

MO-SPS-1 Uitvoeren van lichamelijk onderzoek bij de zorgvrager in de 
pre-sedatie fase 

MO-SPS-1 Uitvoeren van screening bij de zorgvrager op de POS 

MO-SPS-2 Informeren over de sedatie en verkrijgen van toestemming van 
de zorgvrager in de pre-sedatie fase 

MO-SPS-1 Inhoud geïntegreerd in: 

Uitvoeren van screening bij de zorgvrager op de POS 

MO-SPS-3 Coördineren en uitvoeren van de per-sedatiezorg met ASA-
classificatie 1 en 2 

MO-SPS-2 Titel ongewijzigd 

MO-SPS-4 Coördineren van post-sedatie zorg 
 

MO-SPS-3 Titel ongewijzigd 

MO-SPS-5 Coördineren en uitvoeren van de per-sedatie zorg bij de 
zorgvrager met ASA-classificatie 3 en 4 

MO-SPS-4 Titel ongewijzigd 

MO-SPS-6 
 

Coördineren en uitvoeren van peri-sedatie zorg bij de 
zorgvrager in veranderende en acute situaties 

MO-SPS-5 Coördineren en uitvoeren van per-sedatiezorg bij de (acuut) vitaal bedreigde 

zorgvrager 

MO-SPS-7 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de 

gesedeerde zorgvrager met een bedreigde luchtweg 

MO-SPS-5 Inhoud geïntegreerd in 

Coördineren en uitvoeren van per-sedatiezorg bij de (acuut) vitaal bedreigde 

zorgvrager 

MO-SPS-8 Coördineren en uitvoeren van de peri-sedatiezorg bij de 

zorgvrager in buikligging met ASA-classificatie 1 t/m 4 

 

MO-SPS-2 
en MO-
SPS-4 

Inhoud geïntegreerd in: 
Coördineren en uitvoeren van de per-sedatiezorg bij de zorgvrager met ASA-
classificatie 1 en 2 
Coördineren en uitvoeren van de per-sedatie zorg bij de zorgvrager met ASA-
classificatie 3 en 4 

MO-SPS-9 Uitvoeren van screening bij de zorgvrager op de POS en het 
uitvoeren van vervolgacties in de pre-sedatie fase 

MO-SPS-1 Inhoud geïntegreerd in:  

Uitvoeren van screening bij de zorgvrager op de POS 

MO-SPS-
10 

Coördineren en uitvoeren van per-sedatie zorg bij de 
zorgvrager die een endoscopie via de luchtweg ondergaat 
(specifiek) 

MO-SPS-6 Coördineren en uitvoeren van per-sedatiezorg bij de zorgvrager met een 
gedeelde luchtweg met de behandelaar (SPECIFIEK) 

- - AZ-FO-11 Nieuw toegevoegd: 
Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) 
cardiorespiratoir arrest  

 


