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

 

➢ Versie 

Definitief, © januari 2023 
 
➢ Specificaties en beperkingen 

Het betreft het transport en de overdracht van de laagcomplexe zorgvrager op het operatiekamercomplex. 
Het gaat om een stabiele zorgsituatie die nauwelijks wisselt en in hoge mate voorspelbaar en planbaar is. De 
vitale functies van de zorgvrager worden geobserveerd en gemonitord. De kans op een risicovolle situatie is 
gering, er zijn geen nieuwe klachten en verschijnselen dan de reeds bestaande te verwachten. 
 
De activiteit omvat: 

• Kennismaken met en begeleiden van de zorgvrager 

• Overdracht geven en ontvangen 

• Anesthesiologische benodigdheden verzamelen voor transport 

• Transport klaarmaken voor de zorgvrager 

• Administratie afhandelen m.b.t. het transport 

• Transporteren van de zorgvrager 

• Handelen bij veranderende situaties (bijv. een zorgvrager die een apnoe krijgt tijdens het transport, 
zorgvrager die niet meer reageert tijdens transport etc.) 

 
Afbakening: 
Tot deze activiteit behoort niet de zorg aan de volgende patiënt categorieën:  

• Baby/kind  

• Zorgvrager na trauma niet vitaal bedreigde  

• ASA 3, 4 en 5 patiënten 
 
Voorwaardelijkheden: 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s MO-AM-1, en MO-FO-1 zijn toevertrouwd. 
 
➢ CanMEDS 

 

☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

 
➢ Kennis 

• Taken en bevoegdheden van andere disciplines 

• Communicatietechnieken /methodieken in samenwerkingsverbanden (bijv. SBARR) 

• Werking en besturing van het ziekenhuisbed/ok-trolley en transport apparatuur 

• Juridische aspecten: wet- en regelgeving van het ziekenhuis m.b.t. veilig transport voor de zorgvrager 

• Werkwijze/afspraken bij complicaties en incidenten tijdens transport van de zorgvrager in de 
laagcomplexe zorg situatie naar de verkoever: 
o Incidentmelden (MIP/DIM/VIM) en  
o Veiligheidsmanagement in de anesthesiologische zorg (incl. richtlijnen) 

 
EPA overstijgende theorie/kennis die voorwaardelijk is bij deze EPA en verworven en getoetst is in MO-
AM-1 en/of MO-AM-2 
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• Anatomie, fysiologie en pathologie van zorgvragers in de laagcomplexe anesthesiologische zorgcategorie 

• Observatie van de zorgvrager en interpreteren van vitale parameters (normaal SpO2, AH, ECG, RR etc.), 
BLS met behulp van klinisch redeneren en de ABCDE-methodiek 

 
EPA overstijgende theorie/kennis die voorwaardelijk is bij deze EPA en verworven en getoetst is in MO-
AM-2 

• Rollen en verantwoordelijkheden gebruik (patiënten)registratiesysteem (EPD) 

• (Patiënten)registratiesysteem, in relatie tot overdracht en STOP-momenten (TOP-rapportage) 

• SBARR 
 
➢ Vaardigheden en gedrag 

• Interesse tonen en proactief handelen 

• Methodisch handelen 

• Werktempo toepassen behorend bij basis-anesthesiologische zorg 

• Administratieve handelingen uitvoeren m.b.t. transport in het (patiënten)registratiesysteem 

• Bedienen van het bed, de trolley en transportapparatuur 

• Handelen bij complicaties en incidenten onderweg bij laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties 
 
➢ 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 laagcomplexe perioperatieve zorg en kan op supervisieniveau 4 worden 
toevertrouwd. 


