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MO-SPS-6 Coördineren en uitvoeren van per-sedatiezorg bij de zorgvrager met een gedeelde 

luchtweg met de behandelaar (SPECIFIEK) 

➢ Versie 

Definitief, © december 2022 
 

➢ Specificaties en beperkingen  

Dit is een specifieke EPA.  
Het betreft het sederen van de zorgvrager tijdens een behandeling waarbij de luchtweg ‘gedeeld’ wordt door 
de uit te voeren ingreep van de hoofdbehandelaar. Dit vereist specifieke vaardigheden in de samenwerking 
en afstemming. 
 
De activiteit  omvat: 
● Analyseren van de sedatie zorg 
● Opstellen, klaarzetten en controleren van sedatie toestel en medicatiekar 
● Bewaken en interpreteren van vitale parameters 
● Toepassen van interventies bij onvoldoende vrije luchtweg 
● Afstemmen met de anesthesioloog   
● Sederen van de zorgvrager  
● Registreren van medicatie in (patiënten)registratiesysteem 
● Voeren van regie op de behandelkamer m.b.t de sedatie zorg 

 
Voorwaardelijkheden: 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer MO-SPS-4 is toevertrouwd. 

 

➢ CanMEDS 

 

☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒  Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

 

➢ Kennis 
● Protocollen m.b.t. sedatie bij luchtweg behandelingen 
● Procedures van luchtweg behandelingen en potentiële complicaties 
● Pathologie van luchtwegen, gerelateerd aan de diagnostische en therapeutische longprocedures 
● Pathologie van maagdarmkanaal, gerelateerd aan de diagnostische en therapeutische MDL-procedures 
● Pathologie van de keel en neus, gerelateerd aan de diagnostische en therapeutische KNO-procedures 
● Medicatie zoals gebruikt bij long-, KNO-, Kaak- en MDL behandelingen (indicatie, de dosering, de 

bijwerkingen en eventuele interacties met andere medicatie) 
● Sedatie opstelling op de longafdeling of behandelkamer 

 

➢ Vaardigheden 

● Afstemmen van het sedatieplan met behandelend arts en anesthesioloog 
● Sedatie geven tijdens een long-, luchtweg-, MDL- of keel- of neusbehandeling 
● Effectief samenwerken en overleggen met de medisch specialist 
● Tijdig signaleren van onvoldoende vrije luchtweg 
● Beoordelen wanneer anesthesioloog in consult geroepen moet worden 
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➢ Gedrag 

● Handelt proactief 
● Communiceert direct, adequaat en doelgericht 
● 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. 
    

 


