
 
 

Leeswijzer EPA’s anesthesiemedewerker (AM): De belangrijkste aanpassingen van de EPA’s na oplevering in januari 2023 

 
Inleiding 

Er zijn in de tweede helft van 2022 door twee werkgroepen voorstellen gedaan voor het aanpassen van de EPA’s AM: 
1. Door de werkgroep ‘’Landelijk Gedragen Theorie’ – is landelijk gedragen theorie (LGT) ontwikkeld voor 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. 
2. Door de werkgroep ‘Vergelijking & Synchronisatie (Basis) Acute Zorg ((B)AZ) met AM’ werd een voorstel gedaan om een verbinding/synchronisatie 

te maken tussen de huidige EPA’s AM met zoveel mogelijk EPA’s vanuit de Acute Zorg (AZ). 
 
Na een positief verlopen veldconsultatie zijn de bijgestelde EPA’s definitief vastgesteld. Samen met de toevoegingen vanuit de werkgroep LGT zijn deze 
nader uitgewerkt en heeft dit geleid tot een herziening van de opbouw en de inhoud van de EPA’s voor de AM. 
 
Deze leeswijzer beschrijft een samenvatting van de uitgevoerde aanpassingen. In de bijlagen van deze leeswijzer zijn de vastgestelde EPA’s opgenomen 
(bijlage 1) en is een ‘was -> wordt’ overzicht (bijlage 2) toegevoegd. Dit overzicht kan door de opleidingsinstituten samen met de praktijkinstellingen 
worden gebruikt om het bestaande EPA-gerichte curriculum AM en het praktijkopleidingsplan aan te passen aan de nieuwe set EPA’s. 
 

Aanpassingen op theorie/voorwaardelijke kennis in de EPA’s 

1. In de nieuwe AM EPA’s is de theorie/kennis onder het kopje ‘kennis’ in iedere EPA nu uitgebreider en concreter beschreven. 
2. Wanneer identieke kennisaspecten bij verschillende EPA’s herhaald terugkwamen, is gekozen uit twee opties: 

• Kennis (theorie) is nader geconcretiseerd, waardoor het onderscheid nu meer helder wordt; 

• Kennis (theorie) is ondergebracht bij de EPA waar deze het meest passend is en daardoor soms verplaatst van de ene EPA naar de andere EPA. 
3. Kennis (theorie) in relatie tot de EPA’s uit (B)AZ is in een eerdere fase landelijk vastgesteld. 

 

Goed te weten: EPA-overstijgende theorie (EOT) is kennis die voorkomt in meerdere EPA’s van een initiële opleiding. EOT is een vorm van landelijk 
gedragen theorie – en dus geen aparte leereenheid. EOT is in de meest passende EPA onder het kopje ‘kennis’ geplaatst. In andere EPA’s wordt naar deze 
EOT (kennis) verwezen. Voorbeelden van EOT zijn thema’s zoals anatomie/fysiologie, farmacologie, Anesthesiologische Zorg en Technieken (AZT), 



 
elektriciteitsleer, gassen en dampen, hygiëne- en kledingvoorschriften, gebruik van apparatuur. Als EOT eenmaal in één EPA is verworven en getoetst, dan 
hoeft diezelfde EOT niet opnieuw getoetst te worden in de andere EPA’s. 
 

Thema’s ‘EBP’ en ‘Professionele beroepsontwikkeling’ 

Deze thema’s zijn nu geborgd in de ‘EPA Overstijgende Leeractiviteiten’, zie document ‘Kaders en uitgangspunten voor EOL voor initiële 

opleidingen’. 

 

Aanpassingen codering EPA’s AM 

Na het ‘invlechten’ van de EPA’s vanuit de (B)AZ binnen de bestaande set EPA’s AM was het noodzakelijk om de codering aan te passen. 
EPA’s van de (B)AZ die nu ook deel uitmaken van de opleiding AM worden door middel van de codering onderscheiden. Zij hebben zowel een AM als een 
tussenhaakjes geplaatste (B)AZ codering. 
Dit betekent het volgende: 

• De AM-ers in opleiding met een verpleegkundige vooropleiding behalen de EPA’s van de (B)AZ. 

• De AM-ers in opleiding zonder verpleegkundige vooropleiding behalen inhoudelijk dezelfde EPA’s zonder de (B)AZ codering. 

• Na het behalen van een kwalificatie als verpleegkundige kunnen zij deze EPA’s als FO- en/of AZ-EPA laten registreren. 
 
Om verwarring met het verpleegkundig domein te voorkomen is in de EPA’s voor de AM in opleiding zonder verpleegkundige vooropleiding een beperkte 
tekstuele en inhoudelijke aanpassing van de AM-EPA gedaan. In deze EPA’s, die corresponderen met een EPA uit de acute zorg, zoals bij de BAZ en REC, is in 
dit geval terminologie als “verpleegkundige specialisatie” aangepast. Zo is bijvoorbeeld de beschrijving:  ‘voert gespecialiseerd verpleegkundige 
handelingen uit’ gewijzigd in ‘voert anesthesiologische handelingen uit’ Daar waar de term ‘(verpleeg)technische interventie’ is gebruikt, is deze 
formulering wel gehandhaafd, omdat ook niet-verpleegkundigen (verpleeg)technische interventies kunnen uitvoeren. Voorwaardelijke kennis en 
vaardigheden zijn in sommige EPA’s nader geduid. 
 
 
Synchronisatie complexiteit EPA’s AM met EPA’s (B)AZ 

Alle EPA’s AM zijn analoog aan de EPA’s in de acute zorg geordend van laag- naar hoogcomplex. Om de overeenkomsten met de acute zorg te benadrukken 
is gewerkt met het complexiteitsschema van de acute zorg.  
Het oude complexiteitsschema van de AM is uit de teksten verwijderd. Daar waar nodig of wenselijk om de anesthesiologische context te kunnen duiden 
zijn delen van deze oude complexiteitstabel overgenomen onder ‘specificaties en beperkingen’. 

https://www.czoflexlevel.nl/wp-content/uploads/2022/12/Kaders-en-uitgangspunten-EOL-initieel.pdf
https://www.czoflexlevel.nl/wp-content/uploads/2022/12/Kaders-en-uitgangspunten-EOL-initieel.pdf


 
 

Aanpassingen voorwaardelijkheid EPA’s AM 

Voor de EPA’s die ook binnen de acute zorg worden gebruikt is voor de volgorde van het toevertrouwen, de voorwaardelijkheid van de (B)AZ van 
toepassing. Voor de overige EPA’s is voorwaardelijkheid beschreven op de EPA’s op basis van de ordening van laag- naar hoogcomplex. 
De voorwaardelijkheid binnen één complexiteitsniveau is indien van toepassing hieraan toegevoegd. Dit impliceert dat een middencomplexe EPA pas kan 
worden toevertrouwd nadat alle EPA’s uit de laagcomplexe zorg zijn toevertrouwd. 
Bewijs verzamelen voor een EPA uit een hoger complexiteitsniveau is wel mogelijk, maar toevertrouwen op beheersingsniveau 4 is pas mogelijk als het 
voorliggende complexiteitsniveau volledig is afgerond. Als voorbeeld: indien de student werkt aan de laagcomplexe EPA “MO-AM-6 Coördineren en 
uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij de zorgvrager onder locoregionale anesthesie” dan kan al bewijs worden verzameld 
voor “MO-AM-16 (AZ-REC-1) Zorg verlenen aan de preoperatieve zorgvrager en assisteren bij (loco)regionale anesthesietechnieken”. Het volledig 
toevertrouwen van MO-AM-16 kan echter pas nadat alle laagcomplexe EPA’s en de middencomplexe EPA’s die binnen MO-AM-16 als voorwaardelijk (i.e. 
MO-AM-15) worden beschreven, zijn toevertrouwd. 
Uitgangspunt is zo min mogelijk belemmeringen voor flexibiliteit. 
 

Aanpassingen fase en niveau 

 
Omdat de opleiding tot AM in verschillende opleidingsvarianten wordt aangeboden is er geen sprake van een gemiddelde doorlooptijd. Fase en niveau 
worden bij de EPA aangegeven aan de hand van het complexiteitsniveau waarbinnen de EPA is geplaatst. 
Fase en niveau zoals beschreven bij de EPA’s vanuit de (B)AZ zijn voor de initiële opleiding niet van toepassing. Ook hier wordt uitgegaan vanuit het 
complexiteitsniveau waarbinnen de EPA is geplaatst. 
 
Specifieke EPA’s 

 
Specifieke EPA’s zijn niet op alle werkplekken voor de betreffende functie van toepassing. De specifieke EPA’s hoeven niet door alle professionals binnen 
een bepaalde opleiding te worden behaald. Bekwaam verklaren op deze specifieke EPA’s is alleen mogelijk op afdelingen of in organisaties met een 
specifieke taakstelling, zorgtaak of een afdeling met een specifieke patiëntencategorie.  
  



 
Bijlage 1 

In dit overzicht staan de definitieve EPA’s AM met zowel een AM als (B)AZ code geordend van laag- naar 

hoogcomplex 

Laagcomplexe perioperatieve zorg 

MO-AM-1 (AZ-FO-1-BAZ) Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting 

MO-FO-1 Opvangen en begeleiden van de zorgvrager en zijn naaste/begeleider 

MO-AM-2 (AZ-FO-2-BAZ) Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting 

MO-AM-3 Transporteren van de zorgvrager in laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

MO-AM-4 Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties 

MO-AM-5 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager 

MO-AM-6 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij de zorgvrager onder locoregionale anesthesie 

MO-AM-7 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij de zorgvrager onder algehele anesthesie 

MO-AM-8 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij de zorgvrager in laagcomplexe zorgsituaties 

MO-AM-9 (AZ-FO-3-BAZ) Laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting 

 

 

Middencomplexe perioperatieve zorg  

MO-AM-10 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor middencomplexe anesthesiologische zorg 

MO-AM-11 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager met een verwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg 

MO-AM-12 Transporteren van de zorgvrager in middencomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

MO-AM-13 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve middencomplexe anesthesiologische zorg 

MO-AM-14 Regie voeren over anesthesiologische zorg op de OK gedurende de dag 

MO-AM-15 (AZ-FO-4-BAZ) Middencomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting 

MO-AM-16 (AZ-REC-1) Zorg verlenen aan de preoperatieve zorgvrager en assisteren bij (loco)regionale anesthesietechnieken 

MO-AM-17 (AZ-REC-2) Postoperatieve zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager 

MO-FO-2 Geven van (werk)begeleiding aan studenten en stagiaires  
 
  



 
Hoogcomplexe perioperatieve zorg  

MO-AM-18 (AZ-FO-11) Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest 

MO-AM-19 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager met een onverwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg 

MO-AM-20 Transporteren van de zorgvrager in hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 

MO-AM-21 (AZ-FO-6) Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager 

MO-AM-22 (AZ-REC-4) Hoogcomplexe zorg verlenen aan een (volwassen) zorgvrager op de recovery 

MO-AM-23 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve hoogcomplexe anesthesiologische zorg 

 MO-AM-24 Coördineren en uitvoeren van anesthesiologische perioperatieve zorg bij een sectio caesarea 

MO-AM-25 Coördineren en uitvoeren van anesthesiologische zorg op locaties buiten het OKC 

MO-AM-26 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij de zorgvrager in acute situaties 

MO-AM-27 Coördineren en uitvoeren anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 1-18 jaar zonder comorbiditeiten 

MO-AM-28 (AZ-REC-3) Zorg verlenen aan een laagcomplex postoperatief kind (1-18 jaar) op de recovery 

 
Specifieke EPA’s Anesthesiemedewerker 

MO-AM-29 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-1 jaar (SPECIFIEK) 

MO-AM-30 Coördineren en uitvoeren van midden- of hoogcomplexe anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 1-18 jaar (SPECIFIEK) 

MO-AM-31 Coördineren van zorg en uitvoeren van hoogcomplexe specialistische anesthesiologische zorg (SPECIFIEK) 

MO-AM-32 Uitvoeren van taken als onderdeel van een reanimatieteam (SPECIFIEK) 

MO-AM-33 Dagcoördinatie uitvoeren over anesthesiologische zorg binnen en buiten het OKC (SPECIFIEK) 

 

  



 
Bijlage 2: 

Was -> Wordt’ overzicht EPA’s opleiding anesthesiemedewerker  

Oude code  Oude titel (versie april 2022)  Nieuwe 
Code  

Nieuwe titel (versie januari 2023)  

MO-AM-1 
MO-AM-2 

Bedrijfsklaar maken van de OK voor anesthesiologische zorg 
Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor 
basis anesthesiologische zorg 

MO-AM-1 
(AZ-FO-1-
BAZ)  

Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting 

MO-FO-1 Opvangen en begeleiden van de zorgvrager en zijn 
naaste/begeleider 

MO-FO-1 Titel ongewijzigd 

MO-AM-3 
 
 
MO-AM-4  

Aansluiten en bedienen van monitoring, en interpreteren van 
vitale parameters van de zorgvrager in laagcomplexe 
anesthesiologische zorgsituaties 
Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het 
(patiënten)registratiesysteem 

MO-AM-2 
(AZ-FO-2-
BAZ) 

Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de 
acute setting 

MO-AM-5 Transporteren van de zorgvrager in laagcomplexe 
anesthesiologische zorgsituaties 

 MO-AM-3 Titel ongewijzigd  

 MO-AM-6 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de 
zorgvrager 

 MO-AM-5  Titel ongewijzigd 

MO-AM-7 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de 
zorgvrager met een verwachte of onverwachte moeilijke en/ of 
bedreigde luchtweg 

MO-AM-11 
 
MO-AM-19 

Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager 
met een verwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg 
Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager 
met een onverwachte moeilijke en/of bedreigde luchtweg 

MO-AM-8 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe 
anesthesiologische zorg bij de zorgvrager onder locoregionale 
anesthesie 

MO-AM-6 
MO-AM-16 
(AZ-REC-1)  
MO-AM-9 
(AZ-FO-3 
BAZ) 

Titel ongewijzigd 
Zorg verlenen aan de preoperatieve zorgvrager en assisteren bij 
(loco)regionale anesthesie technieken 
Laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting 
 

  



 
Oude code  Oude titel (versie april 2022)  Nieuwe 

Code  
Nieuwe titel (versie januari 2023)  

MO-AM-9 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe 
anesthesiologische zorg bij de zorgvrager onder algehele 
anesthesie 

MO-AM-7 
MO-AM-9 
(AZ-FO-3 
BAZ) 

Titel ongewijzigd 
Laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting 

MO-AM-10 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij de 
zorgvrager in laagcomplexe zorgsituaties 

MO-AM-8 
MO-AM-9 
(AZ-FO-3 
BAZ) 

Titel ongewijzigd 
Laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting 

MO-AM-11 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor 
geavanceerde anesthesiologische zorg 

MO-AM-10 
 
 

Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor 
middencomplexe anesthesiologische zorg 

MO-AM-12 Aansluiten en bedienen van monitoring, en interpreteren van 
vitale parameters van de zorgvrager in midden- en hoogcomplexe 
anesthesiologische zorgsituaties 

MO-AM-13 
 
MO-AM-23 

Coördineren en uitvoeren van peroperatieve middencomplexe 
anesthesiologische zorg 
Coördineren en uitvoeren van peroperatieve hoogcomplexe 
anesthesiologische zorg 

MO-AM-13 Transporteren van de zorgvrager in midden- en hoogcomplexe 
anesthesiologische zorgsituaties 

MO-AM-12 
 
MO-AM-20 

Transporteren van de zorgvrager in middencomplexe anesthesiologische 
zorgsituaties 
Transporteren van de zorgvrager in hoogcomplexe anesthesiologische 
zorgsituaties 

MO-AM-14 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve middencomplexe 
anesthesiologische zorg 

MO-AM-13 
MO-AM-15 
(AZ-FO-4 -
BAZ) 

Titel ongewijzigd 
Middencomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute 
setting 
 

  



 
Oude code  Oude titel (versie april 2022)  Nieuwe 

Code  
Nieuwe titel (versie januari 2023)  

MO-AM-15 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve hoogcomplexe 
anesthesiologische zorg 

MO-AM-23 
MO-AM-21 
(AZ-FO-6) 

Titel ongewijzigd 
Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager 

MO-AM-16 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij de 
zorgvrager in midden- of hoogcomplexe zorgsituaties 

MO-AM-17 
(AZ-REC-2) 
MO-AM-22 
(AZ-REC-4) 

Postoperatieve zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager 
 
Hoogcomplexe zorg verlenen aan een (volwassen) zorgvrager op de 
recovery 

MO-AM-17 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische 
zorg bij de zorgvrager in acute situaties 

MO-AM-26 
MO-AM-18 
(AZ-FO-11) 

Titel ongewijzigd 
Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) 
cardiorespiratoir arrest 

MO-AM-18 Coördineren en uitvoeren van anesthesiologische perioperatieve 
zorg bij een sectio caesarea 

MO-AM-24 Titel ongewijzigd 

MO-AM-19 Coördineren en uitvoeren perioperatieve anesthesiologische zorg 
bij kinderen tussen 2-16 jaar zonder comorbiditeiten 

MO-AM-27 
 
MO-AM-28 
(AZ-REC-3) 

Coördineren en uitvoeren anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 1-
18 jaar zonder comorbiditeiten 
Zorg verlenen aan een laagcomplex postoperatief kind (1-18 jaar) op de 
recovery 

MO-AM-20 Coördineren en uitvoeren van anesthesiologische zorg op locaties 
buiten het OKC 

MO-AM-25 Titel ongewijzigd 

MO-AM-21 Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve 
overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties 

MO-AM-4 Titel ongewijzigd 

MO-AM-22 Regie voeren over anesthesiologische zorg op de OK gedurende 
de dag 

MO-AM-14 Titel ongewijzigd 

MO-FO-2  Geven van (werkbegeleiding) aan studenten en stagiaires binnen 
de OKC 

MO-FO-2 Geven van (werkbegeleiding) aan studenten en stagiaires 

 

 
 



 
EPA’s AM (SPECIFIEK) 

Oude code Oude titel EPA’s AM (SPECIFIEK) (versie april 2022) Nieuwe 
Code 

Nieuwe titel (versie januari 2023) 

MO-AM-23 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische 
zorg bij kinderen tussen 0-2 jaar 

MO-AM-29 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij 
kinderen tussen 0-1 jaar (SPECIFIEK) 

MO-AM-24 Coördineren en uitvoeren van midden- of hoogcomplexe 
anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar 

MO-AM-30 Coördineren en uitvoeren van midden- of hoogcomplexe 
anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 1-18 jaar (SPECIFIEK) 

MO-AM-25 Coördineren en uitvoeren van specialistische anesthesiologische 
zorg bij…(in te vullen door afdeling/instelling) 

MO-AM-31 Coördineren van zorg en uitvoeren van hoogcomplexe  specialistische 
anesthesiologische zorg (SPECIFIEK) 

MO-AM-26 Uitvoeren van taken als onderdeel van het reanimatieteam MO-AM-32 Titel ongewijzigd 

MO-AM-27 Dagcoördinatie uitvoeren over anesthesiologische zorg binnen en 
buiten het OKC 

MO-AM-33 Titel ongewijzigd 

 


