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MO-AM-25 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg op locaties 

buiten het OKC 

➢ Versie 

Definitief, © januari 2023 
 
➢ Specificaties en beperkingen 

Het betreft het verlenen van perioperatieve anesthesiologische zorg op een locatie buiten het OKC. 
 
De activiteit omvat: 

• Analyseren van de anesthesiologische zorg a.d.h.v. het operatiedagprogramma en de zorgvrager 

• Klaarzetten en transporteren van anesthesiologische apparatuur en materialen naar de buitenlocatie 

• Aansluiten en controleren van anesthesiologische apparatuur en hulpmiddelen op de buitenlocatie 

• Voorbereiden van de anesthesiologische zorg 

• Communiceren met de anesthesioloog over het uit te voeren anesthesiologische zorgproces op de 
buitenlocatie en hoe te handelen bij complicaties 

• Communiceren met de dagcoördinator over het beloop van het operatieprogramma op de buitenlocatie 

• Multidisciplinair communiceren over operatieverloop en bijbehorende werkzaamheden 

• Inspelen op acuut veranderend operatieverloop en complicaties 

• Handelen op basis van de beperkingen van de werkomgeving (zoals: weinig ruimte hebben, niet alle 
spullen bij de hand hebt die normaal op OK aanwezig zijn etc.) 

 
Voorwaardelijkheden: 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer MO-AM-13, MO-AM-15, MO-AM-16, MO-AM-17 zijn toevertrouwd 
 
➢ CanMEDS 

☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

 
➢ Kennis 

• Protocollen m.b.t anesthesiologische zorg op de buitenlocaties 

• Werkomgeving en de beperkingen op de buitenlocatie 

• Ziekenhuis- en afdelingsprotocollen t.a.v. de buitenlocaties 

• Behandelprocedures op de buitenlocaties en bijbehorende complicaties (bijv. röntgen cardio, 
hartkatheterisatiekamer, angio, etc. en de daarbij behorende complicaties) 
o AZT en anesthesiologische zorg 
o SPS (introductie) 
o Chronische pijn 
o APS 

• (Patiënten)registratiesysteem op de betreffende afdeling 
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➢ Vaardigheden en gedrag 

• Efficiënt verzamelen van de benodigde anesthesiologische apparatuur voor hoogcomplexe algehele 
anesthesie voor interventie behandelingen op de buitenlocatie 

• Aansluiten en controleren van anesthesiologische apparatuur voor interventie behandelingen op de 
buitenlocatie 

• Anticiperen op potentieel veranderende situaties en complicaties op de buitenlocatie 

• Initiatief nemen tot afstemmen met de anesthesioloog over het anesthesiologisch zorgproces en 
mogelijke complicaties op de buitenlocatie 

• Proactief communiceren met de dagcoördinator over het beloop van het programma op de buitenlocatie 

• Proactief communiceren met het team van de buitenlocatie tijdens de gehele behandelprocedure 

• Prioriteiten stellen en hiernaar handelen binnen de beperkingen van de werkomgeving 
 
➢ 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 

Deze EPA maakt deel uit van de hoogcomplexe perioperatieve zorg en kan op supervisieniveau 4 worden 
toevertrouwd. 


