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

➢ Versie 
Definitief, © december 2022 
 
➢ Specificaties en beperkingen  
Het betreft het zelfstandig uitvoeren van per-sedatiezorg tijdens een behandeling op een functieafdeling 
en/of behandelkamer van een ziekenhuis/instelling bij een zorgvrager met ASA-classificatie 3 en 4. Het 
sederen in van de zorgvrager in buikligging activiteit behoort ook tot deze EPA. 
 
De activiteit  omvat: 
● Opstellen van een sedatieplan aan de hand van de pre-sedatie screening in afstemming met de 

anesthesioloog 
● Opstellen, klaarzetten en controleren van sedatie toestel en medicatiekar 
● Interpreteren van en anticiperen op de vitale parameters 
● Anesthesioloog op de hoogte stellen van de sedatie zorg 
● Sederen van de zorgvrager, ook in buikligging, volgens de aanwijzingen van de verantwoordelijke arts 
● Registreren van medicatie in (patiënten)registratiesysteem 
● Handelen volgens de richtlijnen, zoals PSA 
● Regie voeren op de behandelkamer met betrekking tot de sedatie zorg 

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

 
➢ CanMEDS 
 

☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒  Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

 
➢ Kennis 
● Pathologie en veel voorkomende co-morbiditeiten bij de zorgvrager met ASA- classificatie 3 en 4 
● Farmacologie van hypnotica en analgetica, zoals gebruikt bij een ASA 3-4 zorgvrager (indicaties, 

doseringen, bijwerkingen en eventuele interacties met andere medicatie)  
● Verbanden tussen behandelprocedure, ASA-classificatie 3 en 4 en voorkomende complicaties 
 
➢ Vaardigheden 
● Zelfstandig sedatie geven tijdens een behandeling rekening houdend met de comorbiditeiten 
● Voorstellen doen voor positionering en afstemmen met de behandelend arts 
● Leggen van verbanden tussen behandelprocedures, bij een ASA-classificatie 3 en 4 zorgvrager en 

voorkomende complicaties 
● Anticiperen op complicaties die zich voordoen tijdens de behandelprocedure 
● Beoordelen wanneer anesthesioloog in consult geroepen moet worden 
● Samenwerken met anesthesioloog en behandelteam 
● Handelen volgens de richtlijn PSA 
● Grenzen aangeven voor het voortzetten dan wel stoppen van de behandeling 
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➢ Gedrag 
● Handelt proactief 
● Toont zich stressbestendig 
● Communiceert direct, adequaat en doelgericht 
● Voert regie  
● Is doortastend en vraagt tijdig hulp  
● Bewaakt de eigen professionele grenzen en handelt hiernaar 

 
➢ 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. 
 


