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MO-OA-MOZ-3 Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten) 

registratiesysteem 

➢ Versie 

Definitief, © december 2022 
 

➢ Specificaties en 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 
● Wet- en regelgeving gericht op de zorgvrager zoals WGBO, Wkkgz, AVG (privacy) 
● Wet- en regelgeving gericht op het beroep, zoals Wet BIG en de beroepscode 
● Het (patiënten)registratiesysteem  

o Relevantie kennis EPD en registratie, bevoegdheden  
o Selectie(methoden) gegevens t.b.v. operatieve zorg 

● Afdelingsprotocollen rondom het patientenregistratiesysteem, telprocedures en MIP- en VIM melden   
● Registratie telling van materialen: 

o Telprocedure van IGDH 
o Melden binnen VSM thema's (MIP/ VIM) 

 

➢ Vaardigheden en gedrag 
● Interpreteren van patiëntgegevens 
● Communiceren bij onduidelijkheden van patiëntgegevens 
● Registreren van gegevens 

 

➢ Toetsinstrumenten 
Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden verschillende toetsinstrumenten 
gebruikt conform landelijke richtlijnen en zoals uitgewerkt in regionale en/of lokale afspraken.   
 

➢ Fase en niveau 
De verwachting is dat de student na 6 maanden van het praktijkgedeelte de EPA op supervisieniveau 4 
toevertrouwd kan worden. 


