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

anesthesiologische zorgsituaties 

 

➢ Versie 

Definitief, © januari 2023 

 
➢ Specificaties en beperkingen 

Het betreft het participeren en inbrengen van deskundigheid en het analyseren en interpreteren van de 
gespreksonderwerpen bij perioperatieve overlegmomenten, ter bevordering van het perioperatieve proces 
en de veiligheid van de zorgvrager bij laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties op een operatiekamer. 
Zie hiervoor de tabel in de bijlage. 
 
De activiteit omvat: 

• Participeren tijdens de Sign-in, Time-out en Sign-out (briefing, debriefing en perioperatieve 
stopmomenten) van het operatie dagprogramma (vragen beantwoorden, bij de zorgvrager staan, 
gegevens controleren in registratiesysteem) 

• Uitvoeren van overlegmomenten 

• Participeren in overige perioperatieve overlegsituaties (overdrachten bij overname van collega) 

• Registreren van perioperatieve overlegmomenten in het registratiesysteem 

• Anticiperen en reageren op onderwerpen die tijdens perioperatieve stopmomenten worden besproken 
 
➢ CanMEDS 

 

☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 

 
➢ Kennis 

• Doel van stopmomenten 

• Afdelingsprotocol stopmomenten en overdrachtsmomenten 

• Rollen en verantwoordelijkheden tijdens de stopmomenten 

• SBARR (redeneerhulpen) in relatie tot stop- en overdrachtmomenten 
 
➢ Vaardigheden en gedrag 

• Actief bijdragen aan stop- en overdrachtsmomenten 

• Interpreteren van besproken onderwerpen tijdens stopmomenten 

• Uitvoeren van overdrachtsmomenten 

• Communiceren met het operatieteam 

• Werken met het registratiesysteem 
 
➢ 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. 
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Bijlage: Complexiteitstabel van zorg voor de AM  
Toelichting   

• Als alle factoren laag complex zijn, is de zorgsituatie laag complex  

• Als minimaal één factor midden complex is en geen factoren hoog complex zijn, is de zorgsituatie 
midden complex  

• Als minimaal één factor hoog complex is, is de zorgsituatie hoog complex  
 

Complexiteit van zorg AM   

    Laag complexe 
zorg  

Midden 
complexe zorg  

Hoog complexe 
zorg  

ASA  ASA 1  1      

   ASA 2  1      

   ASA 3    2    

   ASA 4/5      3  

           

Anesthesie techniek  Loco regionaal  1      

   Loco regionaal + sedatie    2    

   Spinaal  1      

   Spinaal + sedatie    2    

   Algeheel  1      

           

Locatie van de ingreep  Op OK  1      

   Buitenlocatie    2    

            

Situatie type  Electief  1      

   Spoed      3  

            

Type ingreep  Korter dan 2 uur  1      

   Langer dan 2 uur    2    

   Verwacht bloedverlies 
(<500ml)  

1      

   Verwacht bloedverlies (500 - 
1000ml)  

  2    

   Verwacht bloedverlies 
(>1000ml)  

    3  

   Laparoscopisch    2    

           

Benodigde apparatuur en 
materialen/middelen 

Basis apparatuur  
1      

  BIS    2    

   Arterielijn    2    
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Benodigde apparatuur en 
materialen/middelen 

Centrale lijn  
  2    

 
Rapid infusion system    2    

   Cellsaver    2    

   Dubbellumen tube      3  

   Bronchusblokker      3  

   Bronchoscoop      3  

   Defibrillator      3  

   Pulmonaal katheter      3  

   Spinaal katheter      3  

   Swan Ganz katheter      3  

   (Externe) Pacemaker      3  

            

Kinderen 1-18 jaar   2   

   0-1 jaar     3  

            

BMI  <19      3  

   19 - <30  1      

   30 - 35    2    

   > 35      3  

            

Positionering zorgvrager  Rugligging en steensnede 
ligging  

1      

   Overige liggingen    2    

            

  
 


