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MO-SPS-3 Coördineren van post-sedatie zorg 

➢ Versie 

Definitief, © december 2022 
 

➢ Specificaties en beperkingen  

Het betreft het zelfstandig coördineren van post-sedatie zorg. 
 
De activiteit  omvat: 
● Bepalen en vaststellen van post sedatief beleid  
● Transporteren van de zorgvrager na de sedatie van behandelkamer naar recovery 
● Aansluiten van monitoring 
● Overdragen van zorgvrager aan een andere zorgprofessional, zoals verpleegkundige en recovery-

medewerker  
● Coördineren van ontslag van de zorgvrager 

 
Voorwaardelijkheden: 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer MO-SPS-2 is toevertrouwd. 

 

➢ CanMEDS 

 

☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐  Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

 

➢ Kennis 
● Overdrachtsprotocol 
● Postsedatief beleid voor patiëntencategorieën ASA 1 t/m 4, zoals zuurstoftherapie, monitoring en 

medicatiebeleid 
● Specifieke zorg gericht op de verschillende patiëntencategorieën (ASA 1 t/m 4) en uitgevoerde 

procedures 
● Taken en bevoegdheden van betrokken disciplines bij post sedatie zorg 
● Ontslagcriteria en ontslagprocedure 
● Wet- en regelgeving ten aanzien van ontslag na sedatie (Wet BIG / WGBO) 
 

➢ Vaardigheden 

● Beoordelen wanneer het veilig is om te transporteren op basis van parameters 
● Veilig transporteren van de zorgvrager van de behandelkamer naar de uitslaapkamer  
● Interpreteren van de registratie van de parameters met betrekking tot de vitale parameters in deze 

context 
● Actie ondernemen bij afwijkende parameters na transport (lage bloeddruk, dalende saturatie, 

bradycardie etc.) 
● Gestructureerd overdragen van de informatie van de zorgvrager en de sedatie procedure zoals de 

voorgeschiedenis van de zorgvrager, medicatie, post sedatief beleid en bijzonderheden tijdens de 
sedatie 

● Coördineren van het ontslag van de zorgvrager 
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➢ Gedrag 

● Neemt regie in de post-sedatie zorg 
● Toont compassie en respect naar de zorgvrager 
● Communiceert direct, adequaat en doelgericht naar collega’s 
● Bewaakt de eigen grenzen en houdt zich aan wettelijke kaders 
● Vraagt hulp 
● Toont besluitvaardigheid 

 

➢ 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 deze EPA op supervisieniveau 4 kan afronden. 
 


