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Titel AZ-opleiding-BAZ-1 Controleren, onderhouden en inrichten van de 
werkplek 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het inrichten en onderhouden van een schone, veilige, efficiënte en 
effectieve werkomgeving om zorg te kunnen verlenen aan de zorgvrager 
binnen de acute setting.  

De activiteit omvat 

• Creëren van een veilige en efficiënte werkplek

• Controleren en aanvullen van materialen en medicatie

• Controleren van de medische apparatuur

• Controleren van de communicatiemiddelen (indien van toepassing)

• Aanvullen dan wel melden van een onvolledige inventarisatie

• Verhelpen dan wel melden van storingen

• Toepassen van werkplekmanagement

• Opstarten en controleren van het EPD (indien van toepassing)

• Reinigen van de werkplek /toepassen van hygiëne richtlijnen

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☐ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☒ Professionaliteit

Kennis • Werkplekmanagement (beschikbare voorzieningen/middelen op de
werkplek), medische technieken

• Veiligheidsrichtlijnen (veilige werkplek en persoonlijke
beschermingsmiddelen)

• Hygiënerichtlijnen en reinigingsprotocollen

• Richtlijnen, protocollen en werkwijzen van de werkplek (bijv. calamiteiten,
evacuatie, EPD)

• Afspraken over controle van medische apparatuur (bijv. monitor, zuurstof,
vacuüm) zoals die op de werkplek gelden

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden

• Controleren (op basis van de inventarislijst) of alle benodigde middelen en
materialen voorradig zijn en deze aanvullen

• De werking van medische apparatuur volgens voorschrift controleren,
storingen oplossen of melden

• Opstarten en controleren EPD

• Op basis van de aangemelde zorgvrager en de situatie bepalen welke
materialen en middelen voorhanden moeten zijn

• Voor de eigen veiligheid en de veiligheid van de zorgvrager en omgeving
zorgen

• Veilig en volgens de hygiënevoorschriften werken

• Handelen volgens de richtlijnen, protocollen en werkwijzen van de
betreffende werkplek
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Specifiek AMBU 

• Ter plaatse een zo effectief en efficiënt mogelijke werkplek inrichten

• Het dienstvoertuig volgens de geldende hygiënerichtlijnen reinigen

• Controleren van communicatiemiddelen

Gedrag 

• Proactieve houding t.a.v. inrichten werkplek

• Professionele inzet, nauwgezet en zorgvuldig

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1 kwartaal van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel AZ-opleiding-BAZ-2 Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een 
zorgvrager binnen de acute setting 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de methodische benadering van een zorgvrager, waarbij de (eerste) 
beoordeling en de noodzakelijke interventies centraal staan. 

De activiteit omvat 

• Benaderen van de (spoed)situatie (ABCDE-methodiek)

• Herkennen van een acuut bedreigde zorgvrager

• Verzamelen van relevante gegevens (zoals overdracht, anamnese,
monitoring, lichamelijk onderzoek)

• Analyseren en interpreteren van de gegevens

• Bewaken van de gezondheidstoestand van de zorgvrager

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige (acute) zorg

• Uitvoeren van interventies en zo nodig bijstellen

• Samenwerken met collega’s en andere zorgverleners; waar nodig (tijdig)
inschakelen van hulp

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

• Evalueren en rapporteren van resultaten

Beperkingen 
Tot deze activiteit behoort niet: 

• Het verlenen van hoogcomplexe zorg

• Zorgdragen voor

• Een kind (voor AMBU geldt deze beperking niet)

• De beademde zorgvrager

• Een patiënt binnen de reanimantiesetting (ILS/ALS)

Voorwaardelijkheden 

• De EPA kan worden afgerond wanneer de EPA ‘Controleren en
onderhouden werkplek’ is toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Methodieken om op systematische wijze gegevens te verzamelen

• Anatomie, fysiologie, pathologie en de samenhang van orgaansystemen -
basis

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de patiënt
(karakteristieken) en het onderliggende ziektebeeld

• Richtlijnen en behandelingsprotocollen zoals in de werkpraktijk worden
gebruikt

• Relevante interventies bij acute aandoeningen binnen de gebruikte
methodiek inclusief werking, bijwerkingen en effect

• Methodieken in communicatie en samenwerkingsprocessen
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Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (ABCDE-methodiek)

• Op basis van de geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie
bepalen (risicoanalyse)

• Normale vitale bevindingen en variaties hierop herkennen op basis van
factoren passend bij de zorgvrager of het ziektebeeld

• Werk- en differentiaal diagnosen formuleren en klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren

• Gemotiveerde indicatie(s) voor interventie(s) stellen en indien nodig de 
benodigde apparatuur gebruiksklaar maken

• Prioriteiten aangeven binnen de planning van werkzaamheden

• Signaleren van en tijdig reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Zorgdragen voor afstemming en methodische overdracht aan andere
hulpverleners (bijv. bij een acute verslechtering, dienstoverdracht)

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Verantwoordelijk in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
en vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in vraagt tijdig om hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau De verwachting is dat de student na ½ jaar van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel AZ-opleiding-BAZ-3 Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager 
binnen de acute setting 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties & 
beperkingen 

Het betreft de totale zorg aan de zorgvrager in de laag complexe zorgsituatie 
binnen de acute sector. 

Kenmerken laagcomplexe zorg 

• De gezondheidstoestand van de zorgvrager is stabiel: deze wisselt 
nauwelijks en is voorspelbaar

• De vitale functies van de zorgvrager worden bewaakt en behoeven geen 
intensieve ondersteuning

Andere kenmerken die de zorgsituatie laagcomplex maken 

• De kans op risicovolle complicaties is zeer klein

• Ingestelde therapie behoeft geen bijstelling

• Actuele aandoeningen (somatisch, sociaal en/of psychisch) hebben geen
invloed op stabiliteit

• Er is één hoofdspecialist/ketenpartner bij de directe zorg betrokken

• De zorgvrager kan veranderingen zelf signaleren

• Er zijn slechts enkele verpleegtechnische interventies nodig

• Communicatie met de zorgvrager en/of naasten verloopt adequaat

Specifiek AMBU 

• Eenduidige werkdiagnose en daarmee samenhangend protocol ontbreekt

• Er vindt geen overdracht van zorg plaats aan een ketenpartner zodat de 
verantwoordelijkheid rondom besluitvorming bij de
ambulanceverpleegkundige als eerst betrokken hulpverlener blijft liggen 
(bijv. EHGV)

De activiteit omvat

• Systematisch verzamelen van gegevens

• Uitvoeren van lichamelijk onderzoek

• Bewaken en monitoren van vitale functies

• Analyseren en interpreteren van gegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose

• Uitvoeren van zorg en waar nodig bijstellen

• Plannen en coördineren van verpleegkundige zorg

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Samenwerken met collega’s en andere zorgverleners; waar nodig (tijdig)
inschakelen van hulp

• Evalueren en rapporteren van zorg
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Beperkingen 
Tot deze activiteit behoort niet de zorg aan de volgende patiëntcategorieën: 

• Baby/kind (voor de AMBU geldt deze beperking niet)

• Zorgvrager met invasieve bewaking

• SEH: zorgvrager na trauma

• REC: ASA 3,4 en 5 patiënten

Voorwaardelijkheden 
De EPA kan worden afgerond wanneer: 

• EPA ‘Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek’ is
toevertrouwd

• EPA ‘Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager
binnen de acute setting’ is toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Methodieken om op systematische wijze de zorg over te dragen

• Methodieken om op systematische wijze gegevens te verzamelen (bijv.
ABCDE, AMPLE), risico inschatting, vroeg signalering en
probleemherkenning

• Meetinstrumenten voor pijn en delier en bijbehorende interventies

• Basis m.b.t. anatomie, fysiologie, pathologie, en de orgaansystemen
(respiratoir-, circulatoir-, neurologisch-, afweer-, thermoregulatie-,
digestief, zintuigelijke-, endocrien-, urogenitaal-, hemostatisch systeem)

• Farmacodynamiek en farmacokinetiek

• Bewaking en monitoring vitale functies

• Ritme en geleidingstoornissen van het hart

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de laagcomplexe
zorgvrager en het onderliggende ziektebeeld 

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt

Voor de AMBU geldt dat er vereiste kennis is over bovenstaande items ook 
gericht op zuigeling /kind.
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Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (lichamelijk onderzoek
uitvoeren en metingen verrichten)

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• Analyseren en interpreteren van de verzamelde gegevens en een
(verpleegkundige) werkdiagnose stellen

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling

• Gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen vanuit de pathofysiologie van de (werk)diagnose
verklaren

• Prioriteren binnen de planning van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Volgens standaarden, richtlijnen en protocollen werken passend bij de
functionele verantwoordelijkheid en/of hier beargumenteerd van
afwijken als de wensen van de zorgvrager of eigen professionele of
morele afwegingen daartoe aanleiding geven

• Signaleren van en (tijdig) reageren op (dreigende) 
gezondheidsveranderingen

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan
volgens de principes van informed consent

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek

Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Verantwoordelijk in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute
zorg en vraagt tijdig om assistentie

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een 
observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen 
activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na ½ jaar van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel  AZ-opleiding-BAZ-4 Middencomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager 
binnen de acute setting 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de totale zorg aan de zorgvrager in de midden complexe 
zorgsituatie binnen de acute sector.  
 

Kenmerken midden complexe zorg 

• Eén of meerdere vitale functies van de zorgdrager worden ondersteund 
en/of overgenomen waarbij de zorgvrager goed reageert op de ingestelde 
therapie 

 

Andere kenmerken die de zorgsituatie middencomplex maken 

• Er is een kans op risicovolle complicaties, maar deze liggen niet in de lijn der 
verwachtingen 

• Actuele aandoeningen (somatisch, sociaal en/of psychisch) kunnen van 
invloed zijn op de stabiliteit 

• Er zijn maximaal twee specialismen/ketenpartners als hoofdbehandelaar 
betrokken bij de directe zorg 

• De zorgvrager kan veranderingen beperkt signaleren en/of hierop 
verminderd adequaat reageren (cognitieve beperking, fysieke beperking) 

• Er zijn meerdere verpleegtechnische interventies nodig 

• Communicatie met zorgvrager en/of naasten is bemoeilijkt door 
uiteenlopende factoren (bijv. oplopende emoties, taalbarrière, culturele 
achtergrond) 

 
De activiteit omvat 

• Systematisch verzamelen van gegevens (bijv. overdracht, anamnese, vitale 
functies, lichamelijk onderzoek) 

• Bewaken en monitoren van vitale functies 

• Analyseren en interpreteren van gegevens  

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose 

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg 

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen 

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen) 

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies 

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten 

• Samenwerken met collega’s en andere zorgverleners; waar nodig (tijdig) 
inschakelen van hulp 

• Evalueren en rapporteren van zorg 
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Beperkingen 
Tot deze activiteit behoort niet de zorg aan de volgende patiëntcategorieën: 

• Patiënten met ernstige hemodynamische instabiliteit

• Baby/kind (voor de AMB geldt deze beperking niet)

• Beademde patiënt

• SEH: zorgvrager na trauma

Voorwaardelijkheden 
De EPA kan worden afgerond wanneer: 

• EPA ‘Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek’ is 
toevertrouwd

• EPA ‘Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen
de acute setting’ is toevertrouwd

• EPA ‘Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute 
setting‘ is toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Methodieken om op systematische wijze gegevens te verzamelen en te
communiceren (bijv. ABCDE, AMPLE, SBARR), methoden voor risico
inschatting, vroeg signalering en probleemherkenning (bijvoorbeeld MEWS)

• Herkenning en behandeling van pijn en delier

• Anatomie, fysiologie, pathologie en de orgaansystemen- uitgebreid
(respiratoir-, circulatoir-, neurologisch-, afweer-, thermoregulatie-,
digestief, zintuigelijke-, endocrien-, urogenitaal-, hemostatisch systeem)

• Farmacodynamiek en farmacokinetiek

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de zorgvrager en het
onderliggende ziektebeeld

• Interpretatie van labwaarden

• Vocht en elektrolytenbalans

• Ritme en geleidingsstoornissen van het hart

• Richtlijnen, behandelprotocollen en standaarden zoals in de werkpraktijk
worden gebruikt

• Assisteren bij medische handelingen

• Relevante interventies bij acute aandoeningen inclusief werking, bijwerking
en effect

• Methodieken rond samenwerkingsprocessen (teamvaardigheden)
Voor de AMBU geldt dat bovenstaande kennis ook beheerst moet worden
specifiek gericht op zuigeling/kind. Hierbij horen ook signalen van
kindermishandeling en huiselijk geweld.
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Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (lichamelijk onderzoekvoeren 
uit en metingen verrichten) 

• Bewaken en monitoren van de vitale functies 

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een 
differentiaaldiagnose formuleren 

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op 
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling 

• Gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële) 
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose 

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden 

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’ 

• Assisteren bij onderzoek en behandeling 

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren 

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen 

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan 
volgens de principes van informed consent 

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten 

• Herkennen van knelpunten in de communicatie en omgaan met moeilijke 
situaties als weerstand, heftige emoties en lastige interactiepatronen 

• Erkennen van signalen van ernstige acute of structurele onveiligheid en de 
meldcode toepassen (specifiek AMBU) 

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek 
 

Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager 

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair) 

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na ½ jaar van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel AZ-opleiding-BAZ-5 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een 
cardiorespiratoir arrest (ILS) 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het herkennen en behandelen van de vitaal bedreigde zorgvrager
ter voorkoming van een mogelijk cardiorespiratoir arrest, en het opstarten van
een specialistische reanimatie, zorg dragen voor overdracht aan het ALS-team
of meer gespecialiseerde hulp in het geval van een cardiorespiratoir arrest.
Uitgangspunt van deze EPA is de Immediate Life Support (ILS) zoals 
omschreven door de Nederlandse Reanimatie Raad. 

De activiteit omvat 

• Herkennen van een kritieke zorgvrager en voorkomen van een 
cardiorespiratoir arrest

• Vitale gegevens verzamelen (volgens de ABCDE-methodiek)

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens (specifiek
ritmestoornissen)

• Maken van een risicoanalyse

• Oproepen van het ALS-team

• Opstarten van een reanimatie (thorax compressie, beademen van de
zorgvrager)

• Uitvoeren van verpleegkundige interventies en voorbehouden handelingen
(AED of defibrillator)

• Overdragen aan ALS team

• Rapporteren van zorg

Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet de zorg binnen de reanimatie setting aan
een baby/ kind

Voorwaardelijkheden
De EPA kan worden afgerond wanneer:

• EPA ‘Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek’ is
toevertrouwd

• EPA 'Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen
de acute setting’ is toevertrouwd

• EPA ‘Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute
setting’ is toevertrouwd

• EPA ‘Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute
setting’ is toevertrouwd

• BLS-training is afgerond (< 1 jaar geleden)

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit
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Kennis • Kenmerken van de kritieke patiënt en mogelijkheden voor preventie van
een cardiorespiratoir arrest

• Potentiële reversibele oorzaken (bijv. de 4 H’s en 4 T’s) van
cardiopulmonaal arrest

• Ritmes geassocieerd met cardiorespiratoir arrest- monitoring en
ritmeherkenning (schokbare en niet schokbare ritmes)

• Reanimatie binnen een ziekenhuissetting

• Advanced Life Support algoritme

• Airway management & ventilatie (bijv. oorzaken luchtwegobstructie, 
verstikking/verslikking, hulpmiddelen om de luchtweg open te houden)

• Defibrillatie

• Gebruikte medicatie, werking en bijwerking tijdens een cardio- respiratoir 
arrest

• Postreanimatie zorg

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Vroegtijdig herkennen en behandelen van een kritieke zorgvrager met een 
verhoogd risico op een cardiorespiratoir arrest met behulp van de ABDCE-
benadering

• Verpleegkundige werk- en differentiaaldiagnosen formuleren a.d.h.v. 
interpretatie van observaties en gegevens

• Reanimatie opstarten

• Thorax compressie met minimale onderbreking uitvoeren

• Zorgen voor ventilatie met behulp van een zakmasker of een
beademingsballon

• Monitoren en interpreteren van hartritme dat geassocieerd is met
cardiorespiratoir arrest

• Controleren en behandelen van afwijkingen in de ABCDE binnen eigen
bevoegdheid/ bekwaamheid

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Interventies en voorbehouden handelingen volgens de professionele
standaarden uitvoeren

• Verpleegkundige interventies op basis van het Advanced Life Support
algoritme uitvoeren

• Verrichte interventies evalueren en bijstellen

• (Volgens protocol) een shock toedienen met een automatische externe
defibrillator (AED)

• (Volgens protocol) een shock toedienen met een manuele defibrillator
(AED)

• Gestructureerd communiceren (SBAR)

• Zorg op een methodische wijze overdragen aan het ALS-team
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Gedrag 

• Toont verpleegkundig leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau De verwachting is dat de student na ½ jaar van de opleiding de EPA op
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. Advies: Op jaarlijkse basis deze 
EPA herhalen om supervisieniveau 4 te behouden.
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Titel  AZ-opleiding-AMB-1 Hoogcomplexe zorg verlenen aan de extramurale 
zorgvrager 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de totale zorg aan de zorgvrager in de hoogcomplexe zorgsituatie.  
 

Kenmerken hoogcomplexe zorg 

• De gezondheidstoestand van de zorgvrager is sterk wisselend en moeilijk 
voorspelbaar 

• De zorgvrager verkeert in een toestand waarbij meerdere vitale functies 
moeten worden ondersteund en/of overgenomen en waarbij de ingestelde 
therapie voortdurend moet worden bijgesteld omdat de zorgvrager niet of 
onvoldoende reageert op de therapie 
 

Andere kenmerken die de zorgsituatie hoogcomplex maken 

• Er zullen zich vrijwel zeker risicovolle complicaties voordoen 

• Actuele aandoeningen (somatisch, sociaal en/of psychisch) zijn van invloed 
op de stabiliteit (bijv. co-morbiditeit) 

• Er zijn meerdere specialismen/ketenpartners bij de directe zorg voor de 
zorgvrager betrokken 

• De zorgvrager kan veranderingen niet zelf signaleren en/of hierop adequaat 
reageren (cognitieve beperking, fysieke beperking) 

• Er zijn meerdere snel opeenvolgende verpleegtechnische interventies nodig 

• Communicatie met zorgvrager en/of naasten is bemoeilijkt door 
uiteenlopende factoren (bijvoorbeeld: oplopende emoties, onrust, 
taalbarrière, culturele achtergrond) 

 

De activiteit omvat 

• Verrichten diagnostisch onderzoek en verlenen direct benodigde zorg 

• Plannen en coördineren van de zorg 

• Bewaken van de gezondheidstoestand van de zorgvrager 

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens 

• Signaleren van onvoorziene en kritieke situaties 

• Uitvoeren van interventies op basis van prioriteiten 

• Evalueren effect van verrichte interventies en indien nodig bijstellen beleid 

• Rapporteren van de zorg 

• Communiceren met zorgvrager en naasten 

• Inzetten van en samenwerken met collega’s en ketenpartners 
 
Voorwaardelijkheden 

•  De EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 
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Kennis • Methodieken rond samenwerkingsprocessen (teamvaardigheden)

• Methodieken om op systematische wijze gegevens te verzamelen en te
communiceren (bijv. ABCDE, AMPLE, SBARR), methoden voor risico
inschatting, vroeg signalering en probleemherkenning, interventie en
monitoring

• Anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie en de samenhang van de
betrokken orgaansystemen bij zowel kinderen als volwassenen (bijv. acuut
hartfalen, multitrauma)

• Aandachtspunten bij kwetsbare groepen (ouderen, zwangeren, baby en
kinderen)

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de patiënt 
(karakteristieken) en het onderliggende ziektebeeld en/of orgaanfalen

• Acute bedreigingen van vitale functies (bijv. shock, circulatiestilstand)

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt (LPA)

• Relevante interventies bij acute aandoeningen inclusief werking, bijwerking
en effect

• Forensische zorg

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen en op basis van de
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een (verpleegkundige)
werk- en differentiaaldiagnose formuleren

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de
(werk)diagnose

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties 
gerelateerd aan de onderliggende (werkdiagnose) en ingezette behandeling

• Signaleren van en tijdig reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Beargumenteren wanneer wordt afgeweken van de standaarden, richtlijnen 
en protocollen passend bij de functionele verantwoordelijkheid als de 
wensen van de zorgvrager of eigen professionele of morele afwegingen 
daartoe aanleiding geven

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan
volgens de principes van informed consent

• Assisteren of begeleiden van ketenpartners bij onderzoek en behandeling

• Anticiperen op mogelijke veranderingen in de gezondheidstoestand van de
zorgvrager, proactief handelen en improviseren

• Ethische vragen en zingevingsvraagstukken herkennen, benoemen en
hanteren

• Herkennen van knelpunten in de communicatie en omgaan met moeilijke
situaties als weerstand, heftige emoties en lastige interactiepatronen
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Gedrag 

• Toont verpleegkundig leiderschap (bijv. aansturing van collega’s tijdens 
reanimatie) 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager 

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken 
collega’s/ketenpartners 

• Verantwoordelijk in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als ambulanceverpleegkundige vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

• Hanteert principes Crew Resource Management in de samenwerking met 
collega’s/ketenpartners 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student aan het eind van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel  AZ-opleiding-AMB-2 Continueren van het zorgproces tijdens transport 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het veilig en comfortabel vervoeren van de (acute) zorgvrager en 
het bewaken en optimaliseren van de gezondheidstoestand van de zorgvrager 
tijdens het transport. Hierbij is het transportmiddel bepalend voor de zorg.  
 

De activiteit omvat 

• Bepalen welke vorm van transport noodzakelijk is 

• Inzetten van tilassistentie (indien van toepassing) 

• Gereed maken voor een veilig transport (bijv. positioneren zorgvrager 
m.b.v. fixatie en immobilisatietechnieken in kader van vervoer) 

• Bewaken van de gezondheidstoestand van de zorgvrager 

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens 

• Uitvoeren van interventies op basis van prioriteiten 

• Evalueren effect va verrichte interventies en indien nodig bijstellen beleid 

• Begeleiden, instrueren van de zorgvrager en naasten 

• Inzetten van en samenwerken met collega’s en ketenpartners 

• Rapporteren van zorg 
 

Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 

Kennis • Medisch inhoudelijke aandachtspunten voor vervoer bij verschillende 
soorten aandoeningen en letsels 

• Mogelijke vormen van transport 

• Til- en verplaatsingstechnieken inclusief hulpmiddelen 

• Mogelijkheden tot tilassistentie (bijv. 2e auto, brandweer) 

• Fixatie- en immobilisatietechnieken in het kader van vervoer 

• Observaties en interventies die belangrijk zijn voor, tijdens en na het 
transport 

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de 
werkpraktijk worden gebruikt (LPA) 

• Procedures rondom het veilig vervoeren van de psychiatrische zorgvrager 

• Wet-/regelgeving en procedures omtrent vervoer van overledenen 
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Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op basis van de (gezondheid)situatie de til-/verplaatsingstechniek en
lichaamshouding bepalen voor het verplaatsen en vervoeren van de patiënt

• Til- en verplaatsingstechnieken toepassen zonder én met
hulpmiddelen/tilassistentie

• Urgentie waarmee de zorgvrager vervoerd wordt bepalen

• Bewaken en monitoren van de gezondheidstoestand van de zorgvrager

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties
gerelateerd aan de onderliggende (werkdiagnose) en ingezette behandeling

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en eventuele
naasten die achterin meegaan tijdens het vervoer

• Herkennen van knelpunten in de communicatie en omgaan met moeilijke
situaties als weerstand, heftige emoties en lastige interactiepatronen

Gedrag 

• Toont verpleegkundig leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1 kwartaal van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel AZ-opleiding-AMB-3 Borgen van de continuïteit van zorg binnen de keten 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het continueren en borgen van de zorg voor een (acute) zorgvrager 
in de keten ten behoeve van een goede vervolgzorg en patiëntveiligheid. 
Centraal staat de informatieoverdracht binnen de ketenzorg. 

De activiteit omvat 

• Overnemen van de zorg na overdracht van een voorgaande zorgverlener

• Doen van een vooraankondiging van de overname van zorg

• Verwijzen naar een andere zorginstelling of geven van een zorgadvies

• Inschakelen van overige hulpinstanties

• Verzorgen van een (mondelinge/schriftelijke) overdracht naar een volgende
zorgverlener

• Informeren van zorgvrager en naasten

Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☒ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Ketenprocessen en de organisatie van de (acute) zorg in de eigen regio

• Keten- en samenwerkingspartners (rollen, deskundigheid en
bevoegdheden)

• Beschikbare sociale voorzieningen en hulpinstanties in de eigen regio

• Wijze gebruik Elektronisch Patiëntendossier

• Wet- en regelgeving rondom gegevensverstrekking (privacy en omgaan met
dossier)

• Procedures rondom overname van een psychiatrische zorgvrager

• Werkwijze bij weigering behandeling (wilsbekwaamheid)

• Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling



Vero
ud

erd
e ve

rsi
e

© CZO Flex Level AZ-opleiding-AMB-3 Borgen van de continuïteit van zorg 
binnen de keten 

21 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Bijdragen aan eenduidige overdracht (volgens de uitgangspunten van de
SBAR-methodiek)

• Overdracht toetsen bij overname van de zorgvrager op volledigheid en
correctheid

• Gegevens uit de overdracht meenemen in de beoordeling van de situatie en
behandeling van de zorgvrager

• Op basis van de situatie van de zorgvrager bepalen of en zo ja, welke vorm
van verwijzing noodzakelijk is

• De geïndiceerde zorg en onderliggende overwegingen op transparante wijze
beschrijven binnen de gebruikelijke rapportagesystemen

• Continueren van de zorg en bewaking

• Informeren en instrueren van de zorgvrager en/of mantelzorgers in geval 
van een ambulanceconsult

• Efficiënt en effectief rapporteren, overleggen en systematisch overdragen
bij zowel zorg met vervoer als bij een ambulanceconsult

• De zorg en/of informatie over de zorgvrager systematisch overdragen aan
ketenpartners

• Signaleren van bedreigingen voor het medisch, psychisch en sociaal welzijn
van de zorgvrager en zijn omgeving en herop actie ondernemen

Gedrag 

• Toont verpleegkundig leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1 kwartaal van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel AZ-opleiding-AMB-4 Organiseren en coördineren van het 
hulpverleningsproces bij meerdere zorgvragers 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de hulpverlening bij een groot(schalig) incident waarbij de 
ambulanceverpleegkundige in overeenstemming met de toegewezen 
taakverantwoordelijkheide de zorg voor meerdere slachtoffers organiseert, 
coördineert en/of uitvoert. In deze situatie kan sprake zijn van gevaarlijke 
stoffen en/of extreem geweld. Communiceren met zorgvrager, naasten en of 
omstanders is bemoeilijkt door uiteenlopende factoren (bijvoorbeeld: 
oplopende emoties, onrust, taalbarrière, culturele achtergrond). 

De activiteit omvat 

• Coördineren van de geneeskundige hulpverlening op de plaats van het
incident tot aankomst van de OvD-G

• Organiseren van de ambulancehulpverlening voor T1 en T2 slachtoffers

• Coördineren van de hulpverlening op de gewondenverzamelplaats

• Organiseren en coördineren van de secundaire triage van T3 slachtoffers

• Uitvoeren van triage, behandeling en transport

Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

• De kern EPA’s AMB 1 t/m 3 zijn toevertrouwd

CanMEDS ☐ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Werkwijze en procedures bij een incident met meerdere slachtoffers

• De organisatie van geneeskundige hulpverlening bij grootschalige
incidenten en rampen

• Opschalingsprotocollen, werkwijze en procedures

• Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende
taakverantwoordelijken en van de keten- en samenwerkingspartners

• Triage-urgentieklassen tijdens een grootschalig incident of ramp

• Communicatieprocessen (structuren en hulpmiddelen,
meldingsprotocollen)

• Protocollen, werkwijze en procedures in geval van gevaarlijke stoffen en/of
explosieven (CBRNE)

• Infectieziekten

• Protocollen, werkwijze en procedures in geval van extreem geweld

• Methodieken rond samenwerkingsprocessen (teamvaardigheden)
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Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Een veilige werkomgeving bewerkstelligen (voor zichzelf, andere
hulpverleners, omstanders)

• Zorgen voor herkenbaarheid als taakverantwoordelijke

• In kaart brengen van het incident middels METHANE

• Afstemmen met keten- en samenwerkingspartners over benodigde
hulpverlening

• Coördineren van de zorgverlening op de plaats van het incident tot
aankomst OvD-G

• Taakverantwoordelijkheden aanwijzen en instrueren

• Inventariseren van het aantal slachtoffers en de ernst van de verwondingen

• Aanwijzen en aansturen van triërende/tactisch hulpverlenende eenheden

• Slachtoffers clusteren voor efficiënte hulpverlening bij het ontbreken van
directe afvoer

• Coördineren van de hulpverlening op de gewondenverzamelplaats

• Organiseren van het ambulancevervoer voor slachtoffers in volgorde van
urgentie

• Organiseren en coördineren van de Secundaire triage van T3 slachtoffers op
de opvanglocatie

• Organiseren van (ambulance)transport voor slachtoffers naar ziekenhuizen

• Hanteren van de vastgestelde communicatieprocessen en de daarbij
behorende communicatiemiddelen doelgericht toepassen

• Kort, bondig en zakelijk communiceren

Gedrag 

• Leiderschap (bijv. aansturing van collega’s) waar dat gewenst is

• Blijft functioneren onder tijdsdruk en in een drukke, onrustige omgeving

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student aan het eind van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel AZ-opleiding-SEH-1 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een 
(volwassen)zorgvrager in een acute setting 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de totale zorg aan de zorgvrager in de hoogcomplexe zorgsituatie. 

Kenmerken hoogcomplexe zorg 

• De gezondheidstoestand van de zorgvrager is sterk wisselend en moeilijk 
voorspelbaar

• De zorgvrager verkeert in een toestand waarbij meerdere vitale functies
moeten worden ondersteund en/of overgenomen en waarbij de ingestelde
therapie voortdurend moet worden bijgesteld omdat de zorgvrager niet of 
onvoldoende reageert op de therapie

Andere kenmerken die de zorgsituatie hoogcomplex maken

• Er zullen zich vrijwel zeker risicovolle complicaties voordoen

• Actuele aandoeningen (somatisch, sociaal en/of psychisch) zijn van invloed
op de stabiliteit (bijv. co-morbiditeit)

• Er zijn meerdere specialismen/ketenpartners bij de directe zorg voor de 
zorgvrager betrokken

• De zorgvrager kan veranderingen niet zelf signaleren en/of hierop adequaat
reageren (cognitieve beperking, fysieke beperking)

• Er zijn meerdere snel opeenvolgende verpleegtechnische interventies nodig

• Communicatie met zorgvrager en/of naasten is bemoeilijkt door 
uiteenlopende factoren (bijvoorbeeld: oplopende emoties, onrust, 
taalbarrière, culturele achtergrond)

De activiteit omvat 

• Multidisciplinair samenwerken in teamverband

• Gestructureerd benaderen van de (spoed)situatie en systematisch
verzamelen van gegevens (ABCDE-methodiek)

• Bewaken en monitoren van vitale functies

• Verrichten van diagnostisch onderzoek en verlenen direct benodigde zorg

• Analyseren en interpreteren van gegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose

• Bieden van voorstellen m.b.t. interventies en behandeling

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Signaleren van onvoorziene, kritieke situaties, interventies bepalen en hulp
inschakelen

• Uitvoeren van interventies op basis van prioriteiten

• Evalueren van de toegepaste interventies en deze zo nodig bijstellen (in
overleg met behandelaar)

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Voorbereiden en begeleiden van overplaatsing en transport

• Rapporteren en overdragen van zorg
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Beperkingen 
Tot deze activiteit behoort niet de zorg aan de volgende patiëntencategorieën: 

• Zorgvrager na trauma

• Baby/Kind

Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☒ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Methodieken rond samenwerkingsprocessen (teamvaardigheden)

• Airwaymanagement

• Breathing- en ventilatiemanagement

• Circulatiemanagement

• Management van (acuut, ernstig) hersenletsel

• Intoxicaties (toxidromen)

• Ernstige hypo- en hyperthermie

• Verdrinking

• Acute buik

• Ernstige verstoringen in water- en zouthuishouding

• Psychiatrische- en psychische stoornissen

• Farmacodynamiek en farmacokinetiek

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen, lichamelijk onderzoek 
uitvoeren, metingen verrichten

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een (verpleegkundige)
werk- en differentiaaldiagnose formuleren

• Variaties van vitale parameters in verband brengen met factoren passend
bij de patiënt (karakteristieken) of het onderliggende ziektebeeld

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de
(werk)diagnose

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines

• Assisteren bij onderzoek en (medische) interventies (bijv. intubatie,
lumbaalpunctie, thoraxdrainage)

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Orde scheppen in een onverwachte gecompliceerde situatie

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten
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• Knelpunten in de communicatie met zorgvrager en naasten herkennen en
omgaan met moeilijke situaties als weerstand, heftige emoties en lastige
interactiepatronen

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek

Gedrag 

• Draagt bij aan samenwerking binnen het team op inhoud en proces

• Toont verpleegkundig leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student aan het eind van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel AZ-opleiding-SEH-2 Zorg verlenen aan een niet-vitaal bedreigd kind (0-18 
jaar) 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de totale zorg op de SEH aan een niet vitaal bedreigd kind (leeftijd 
0 tot 18 jaar). De zorg kenmerkt zich door een zekere voorspelbaarheid van het 
verloop en van de benodigde inzet. Het kind is hemodynamisch stabiel en 
wordt maximaal in één vitale functie ondersteund. Het kind reageert goed op 
de therapie. 

De activiteit omvat 

• Systematisch onderzoeken van de gezondheidstoestand van het kind

• Verzamelen van gegevens, meten en bewaken van de vitale functies

• Invullen scorelijsten (bijv. met betrekking tot pijn, neurologische controles, 
voedingstoestand)

• Herkennen van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld

• Analyseren en interpreteren van gegevens (PEWS/MEWS)

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen)

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies

• Informeren, instrueren en begeleiden het kind en ouders/verzorgers

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines; waar
nodig inschakelen van hulp

• Evalueren en rapporteren van zorg

Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet de zorg aan en kind met traumatisch letsel 
waarbij de vitale functies niet bedreigd worden

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer de EPA’s Basis Acute Zorg zijn
toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit
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Kennis • Onderzoek bij kinderen (bijv. pediatric assessment triangle)

• Normaalwaarden van vitale functies bij kinderen gerelateerd aan leeftijd

• Anatomie, fysiologie, pathologie van het kind (0-18 jaar)

• Ontwikkelingsfasen van een zuigeling, peuter/kleuter, schoolgaand kind,
puber-adolescent

• Veel voorkomende ingangsklachten bij kinderen op de SEH (bijv. astma,
ontregelede diabetes, buikpijn)

• Gestructureerde benadering en methodieken bij kinderen (bijv. ABCDE, 
GCS, SBARR, PEWS/MEWS, CHIAMPEDS, pijnscore)

• Verschillende vormen van ademhaling & ondersteunende therapieën (bijv. 
neusbril, High-Flow, CPAP, non-rebreathing masker)

• Cardiopulmonale resuscitatie volgens de APLS/BLS richtlijnen

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (observeren, lichamelijk 
onderzoek uitvoeren metingen verrichten)

• Bewaken van de vitale functie en monitoren de gezondheidstoestand

• Scorelijsten invullen met betrekking tot pijn, neurologische controles en 
voedingstoestand in relatie tot de aandoening

• Herkennen en behandelen van angst en pijn (angstreductietechniek)

• Herkennen van signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een
differentiaaldiagnose formuleren

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling

• Medicatie klaarmaken (bijv. oplossingen en verdunningen) m.b.v.
doseringsschema en deze toedienen

• Assisteren bij onderzoek en behandeling

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Zorgdragen voor een vrije ademweg en toepassen van verschillende non-
invasieve beademingstechnieken bij kinderen van verschillende leeftijden

• Creëren van een veilige en comfortabele omgeving voor het kind, rekening
houdend met privacy

• Informeren, instrueren en begeleiden van het kind en de ouder(s)
/verzorgers/ naasten

• Herkennen van knelpunten in de communicatie en omgaan met moeilijke
situaties als weerstand, heftige emoties en lastige interactiepatronen

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek
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Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau De verwachting is dat de student na ½ -1 jaar van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel AZ-opleiding-SEH-3 Zorg verlenen aan een zorgvrager na trauma waarbij 
de vitale functies niet direct bedreigd zijn (alle leeftijden) 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de totale zorg aan de spoedeisende hulpvrager (alle leeftijden) 
specifiek gericht op traumazorg. De gezondheidstoestand van de zorgvrager is 
hierbij stabiel deze wisselt nauwelijks en is voorspelbaar (laagcomplex).
De vitale functies van de zorgvrager worden bewaakt en behoeven geen 
intensieve ondersteuning. Centraal tijdens de opname staat diagnostiek en 
(eventuele) behandeling van trauma.

Hieronder valt onder meer 

• Patiënten waarbij gips en/of verband aangelegd moet worden

• Zorg bij letsels waarbij geen vitale functie worden bedreigd (bijv. fracturen,
pees en band letsel, luxaties en distorsies, licht traumatisch hersenletsel,
stomp buiktrauma)

• Specifieke traumazorg bij kwetsbare groepen (het kind, de oudere en de
zwangere zorgvrager)

De activiteit omvat 

• Systematisch verzamelen van gegevens (bijv. overdracht, anamnese, vitale
functies, lichamelijk onderzoek)

• Verrichten diagnostisch onderzoek en verlenen direct benodigde zorg

• Bewaken en monitoren van vitale functies

• Analyseren en interpreteren van gegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen

• Signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen)

• Evalueren van reacties na toegepaste interventies en deze zo nodig
bijstellen

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten (inclusief
nazorg)

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines; waar
nodig inschakelen van hulp

• Evalueren en rapporteren van zorg

Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s Basis Acute Zorg zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit
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Kennis • Methodieken om op systematische wijze gegevens te verzamelen (bijv.
ABCDE, EMV, AVPU, Revised Trauma Score (RTS), Pijnscore, NRS, AMPLE)

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt bij trauma niet vitaal bedreigd

• Stralingshygiëne

• Traumamechanismen in relatie tot het te verwachten letsel

• Specifieke traumazorg bij kwetsbare groepen (kind, de oudere en de
zwangere zorgvrager)

• Gips- en verbandleer

• AO-fractuurclassificatie

• (Fractuur)Symptomen en (verpleegkundige) behandeling van letsels van
onder andere    bewegingsapparaat (zoals pees en band letsel, luxaties en
distorsies), wervelkolom (stomp), buiktrauma, gebit- en aangezichtsletsel,
licht traumatisch schedelhersenletsel

• Farmacologie bij trauma (bijv. pijnstilling, trombose profylaxe)

• Weke delen problematiek

• Protocollen en richtlijnen passend bij de acute zorg aan de niet vitaal
bedreigde zorgvrager na trauma

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen, een gestructureerde en op de 
situatie toegespitste anamnese afnemen

• Lichamelijk onderzoek uitvoeren en metingen verrichten
(fractuursymptomen, vaat- en zenuwstatus, toestand huid en weke delen)

• Herkennen van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld

• Assisteren of begeleiden bij onderzoek en behandeling

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en variaties van vitale
parameters op basis van karakteristieken van de zorgvrager en kenmerken 
van het onderliggende ziektebeeld (trauma)

• Aard en ernst van het letsel, de diagnose, de juiste behandeling en de
complicaties inschatten

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose (fractuurclassificatie)

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties
gerelateerd aan de onderliggende (werk)diagnose en ingezette behandeling

• Prioriteren binnen de planning van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek

• Begeleiding en uitleg geven aan de zorgvrager en naasten t.a.v.
behandeling, nabehandeling en controle
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Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau De verwachting is dat de student na ½-1jaar van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel AZ-opleiding-SEH-4 Zorgdragen voor de eerste opvang van een vitaal 
bedreigd kind 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de zorg die wordt verleend bij de opvang van een vitaal bedreigd 
kind (leeftijd 0 - 18 jaar) bij opname en/of een situatie waarbij er sprake is van 
een acute verslechtering van een vitale functie die een directe behandeling 
behoeft. Het kind is respiratoir, hemodynamisch, metabool of neurologisch 
bedreigd. De vitale functies worden bewaakt en ondersteund. Het kind wordt 
eventueel voorbereid op overplaatsing naar een intensive care voor kinderen 
of naar een ander ziekenhuis.  

De activiteit omvat 

• Gestructureerd benaderen van de (spoed)situatie (ABCDE-methodiek)

• Verzamelen van relevante gegevens (zoals overdracht, (hetero)anamnese,
monitoring, lichamelijk onderzoek)

• Meten en beoordelen van de vitale functies (PEWS/MEWS)

• Angstreductie techniek m.b.t. vitaal bedreigd kind toepassen

• Herkennen van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld

• Analyseren en interpreteren van de gegevens

• Bewaken van de gezondheidstoestand van het kind

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige (acute) zorg

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies van de therapie (in overleg
met de behandelaar)

• Samenwerken met collega’s en andere zorgverleners; waar nodig hulp
inschakelen

• Opvangen van ouders/verzorgers/gezin rondom het vitaal bedreigd kind

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

• Evalueren en rapporteren van resultaten

• Overplaatsen en verzorgen van transport

Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet de zorg aan het vitaal bedreigde kind met
(poly)trauma

Voorwaardelijkheden 
De EPA kan worden afgerond wanneer: 

• De EPA’s ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

• De EPA ‘Zorg verlenen aan een niet-vitaal bedreigd kind’ is toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☒ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit
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Kennis • Gestructureerde benaderingen en methodieken bij kinderen (ABCDE, GCS,
SBARR/ PEWS/MEWS)

• Onderzoek bij kinderen (bijv. pediatric assessment triangle)

• Anatomie, fysiologie en pathologie van aandoeningen die voorkomen bij
een vitaal bedreigd kind van 0-18 jaar (bijv. circulatoir, neurologisch,
respiratoire bedreiging)

• Spoedeisende aandoeningen en bijbehorende interventies bij vitaal
bedreigde kinderen (bijv. shock, sepsis, benauwdheid, intoxicatie,
convulsies, diabetes keto acidose)

• Monitoring kind, de normale en afwijkende waarden van de vitale functies 
bij kinderen in de verschillende levensfasen

• Oxygenatie en ventilatieproblematiek

• Ademhaling ondersteunende therapie (neusbril, high flow, CPAP, non
rebreathing masker)

• Ritme en geleidingsstoornissen

• Neurocontroles (bijv. AVPU, EMV, MRC, pupillen, fontanel)

• Cardiopulmonale resuscitatie volgens BLS en APLS

• Methodieken (bijv. pijn, angstreductie) bij een vitaal bedreigd kind

• Verdovingstechnieken en werking bij een vitaal bedreigd kind

• Farmacologie en doseringen bij een vitaal bedreigd kind

• Copingstrategieën van ouders in een acute (spoed) situatie

• Protocollen en richtlijnen rond het vitaal bedreigd kind zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt

• Relevante (verpleegkundige) interventies bij acute aandoeningen inclusief 
werking, bijwerkingen en effect (bijv. botnaald)

• Methodieken in communicatie- en samenwerkingsprocessen

• Richtlijnen overplaatsing en transport

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen, lichamelijk onderzoek
uitvoeren, metingen verrichten

• Invullen scorelijsten met betrekking tot pijn, neurologische controles,
voedingstoestand in het kader van de acute aandoening

• Herkennen en behandelen van angst en pijn (angstreductietechniek)

• Herkennen van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld

• Bewaken van de vitale functies, monitoren van de gezondheidstoestand,
interpreteren van afwijkende waarden

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een
differentiaaldiagnose formuleren

• Differentiaaldiagnose hanteren bij de interpretatie van observaties en
gegevens

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de
(werk)diagnose

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’
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• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling

• De noodzaak onderkennen wanneer een relevant probleem zichtbaar wordt
en tot interventie komen

• Assisteren bij (medische) interventies (bijv. inbrengen botnaald, centrale
toegang, lumbaalpunctie, thoraxdrainage)

• Zorg dragen voor een vrije ademweg en toepassen van verschillende non-
invasieve beademingstechnieken bij kinderen van verschillende leeftijden

• Medicatie klaarmaken (bijv. oplossingen en verdunningen) m.b.v.
doseringsschema en deze toedienen

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Creëren van een veilige en comfortabele omgeving voor het kind, rekening
houdend met privacy

• Informeren, instrueren en begeleiden van het kind en de ouder(s) 
/verzorgers/ naasten

• Herkennen van knelpunten in de communicatie en omgaan met moeilijke
situaties als weerstand, heftige emoties en lastige interactiepatronen

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek

• Zorgdragen voor een goede afstemming en informatievoorziening tussen de
verschillende disciplines

• Overplaatsing en transport voorbereiden volgens geldende richtlijnen

Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager 

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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Titel AZ-opleiding-SEH-5 Zorg verlenen aan zorgvragen na (poly)trauma 
waarbij de vitale functies direct bedreigd zijn 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het zorg verlenen aan een zorgvrager (alle leeftijden) na een (poly)
trauma in een level 1 of 2 ziekenhuis, waarbij de vitale functies direct bedreigd
zijn. Er is sprake van midden of hoogcomplexe zorg, waarbij de zorgvrager een
instabiele, sterk wisselende en moeilijk voorspelbare gezondheidstoestand
heeft. Bij een polytrauma is sprake van ten minste twee letsels die beide
klinische behandeling vereisen of die beide tot circulatoire en systemische 
reacties kunnen leiden. Belangrijk hierbij is de multidisciplinaire benadering, 
met aandacht voor de team-resource management (TRM) technieken. 

De activiteit omvat 

• Samenwerken in een multidisciplinair team

• Systematisch verzamelen van gegevens (bijv. overdracht, anamnese, vitale
functies, lichamelijk onderzoek)

• Bewaken en monitoren van vitale functies

• Verrichten diagnostisch onderzoek en verlenen direct benodigde
traumazorg

• Intensivering van de bewaking van de vitale functies

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose

• Bieden van voorstellen m.b.t. interventies en behandeling aan de 
behandelaar

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen

• Evalueren van de toegepaste interventies en deze zo nodig bijstellen (in
overleg met behandelaar)

• Signaleren van onvoorziene, kritieke situaties en interventies bepalen (waar
nodig tijdig hulp inschakelen)

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Voorbereiden en begeleiden van overplaatsing en transport

• Opstarten van de ketenzorg

• Rapporteren en overdragen van zorg

Voorwaardelijkheden 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer: 

• De EPA’s ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

• Kern EPA’s SEH zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit
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Kennis • Human Factors & Team Resource Management

• Organisatie en activatie van een traumateam

• Traumatisch letsel (bijv. neurotrauma, near drowning, brandwonden)

• Fysiologische respons van het lichaam na trauma

• ‘Damage control’ interventies

• Massatransfusieprotocol van bloedproducten

• (Trauma)pijnmanagement

• Hoogcomplexe traumazorg bij kwetsbare groepen (de baby, het kind, de
oudere en de zwangere zorgvrager)

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt bij trauma vitaal bedreigd

• Opgeschaalde of rampsituatie (bijv. ZIROP, gewondenspreidingsplan, CBRN-
ramp)

• Toepassing en gebruik ondersteunende apparatuur (bijv. Level 1,
tourniquet)

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Samenwerken binnen een interdisciplinair team

• Op methodische wijze gegevens verzamelen, lichamelijk onderzoek
uitvoeren, metingen verrichten

• Bewaken en monitoren van de vitale functies en waar nodig intensivering
van de bewaking van de vitale functies

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling

• Verpleegtechnische handelingen uithangen

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Assisteren bij (medische) interventies (bijv. intubatie, lumbaalpunctie,
thoraxdrainage)

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren, apparatuur 
bedienen volgens de geldende richtlijnen

• De noodzaak tot interventie onderkennen wanneer een relevant probleem
zichtbaar wordt

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen,

• Zorgdragen voor een goede afstemming en informatievoorziening met de
verschillende disciplines

• Bepalen van het juiste moment om berichten/ opmerkingen te delen

• Een gedeelde visie op de gezamenlijke taak creëren d.m.v. tussentijdse
briefing en delen van informatie (zorgen en/of bedenkingen)

• Voorwaarden voor effectieve communicatie creëren (bijv. helder
formuleren, juiste woorden gebruiken, ‘closed-loop’ communicatietechniek
toepassen)

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten
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• Knelpunten in de communicatie met zorgvrager en naasten herkennen en
omgaan met moeilijke situaties als weerstand, heftige emoties en lastige
interactiepatronen

• Voorbereiden en begeleiden van overplaatsing en transport

Gedrag 

• Toont verpleegkundig leiderschap (bijv. aansturing van collega’s)

• Schept orde in een onverwachte gecompliceerde situatie

• Past de TRM-principes toe

• Blijft effectief functioneren onder tijdsdruk en in een omgeving waarin veel
activiteiten plaats vinden

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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Titel AZ-opleiding-SEH-6 Zelfstandig uitvoeren van triage 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het dynamische proces van urgentie en vervolgactie bepalen bij 
zorgvragers die via een verwijzing of als zelfverwijzer naar de spoedeisend hulp 
afdeling komen. Met behulp van observaties, metingen, kennis en ervaring 
moet een inschatting gemaakt worden van de urgentie van het 
gezondheidsprobleem en/of complexiteit van de zorgvrager. Op basis van deze 
inschatting wordt besloten wanneer en op welke plaats de zorgvrager 
behandeld moet worden.  

De activiteit omvat 

• Uitvoeren triageprotocol

• Verzamelen van voor de situatie relevante parameters

• Analyseren en interpreteren van gegevens

• Vaststellen van de urgentie van de gezondheidstoestand

• Administratief verwerken van de gegevens

• Informeren van de medische discipline van de urgentieclassificatie

• Inschatten en uitvoeren van hertriage

• Verlenen van direct benodigde zorg tot de overdracht aan een collega (zoals
pijnbehandeling volgens protocol)

• Signaleren van onvoorziene en kritieke situaties

• Communiceren met zorgvrager en naasten over uitkomst triage en de 
behandelmogelijkheden

• Omgaan met de emoties van de patiënt en naasten

Voorwaardelijkheden

• De EPA’s ‘Basis Acute Zorg’ zijn afgerond

• De kern EPA’s van de SEH zijn afgerond

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☒ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Systematische triage

• Triage protocol/ criteria/ urgentieclassificatie

• Gehanteerd triagesysteem (proces systematisch triëren en tijdsbestek)

• Sociaal-culturele verschillen in pijn- en ziektebeleving

• Communicatie (bijv. bejegening, gebruik van steunvragen)

• Wetgeving

• Agressietraining

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze voor de situatie relevante parameters en andere
gegevens verzamelen (triage protocol)

• Observeren hoe de zorgvrager zich presenteert (lichaamstaal, verbaal/ non-
verbaal) en eerste indruk verkrijgen

• Steunvragen stellen bij het gehanteerde triagesysteem op de SEH-afdeling
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• Combineren van de uitkomst van het triagesysteem met de
onderzoeksbevindingen en deze interpreteren met behulp van de klinische
blik

• De urgentieclassificatie van de patiënt bepalen en registreren

• De medische discipline op de hoogte stellen van de urgentieclassificatie

• Her-triage uitvoeren wanneer de gezondheidstoestand tijdens de wachttijd
verandert of de wachttijd wordt overschreden

• Pijn tijdens de triage behandelen volgens het protocol van de spoedeisende
hulp afdeling

• Deskundige hulp inschakelen als de situatie daarom vraagt

• Methodisch overdragen aan andere hulpverleners en de eigen 
hulpverlening hierop afstemmen, ook onder tijdsdruk en in een stressvolle
situatie

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek

• Creëren van een veilige omgeving waarin de zorgvrager zich comfortabel
voelt

• Rekening houden met de privacy van de zorgvrager

• Informeren van zorgvrager (en familie/relatie) over uitkomst triage

• Knelpunten in de communicatie met zorgvrager en naasten herkennen en 
omgaan met moeilijke situaties als weerstand, heftige emoties en lastige
interactiepatronen

Gedrag 

• Toont leiderschap indien de situatie hierom vraagt

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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Titel AZ-opleiding-SEH-7 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een 
cardiorespiratoir arrest binnen een ALS-team 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Het betreft het behandelen van een zorgvrager met een cardiorespiratoir
arrest waarbij de zorgverlener wordt opgeroepen als lid van het ALS-team. De 
zorgverlener richt zich op het aanleren van specialistische reanimatie in
teamverband. Van de zorgverlener wordt verwacht dat deze de uitvoering van
het ALS-protocol coördineert en participeert binnen het ALS-team. Ook het
verlenen van de postreanimatiezorg valt onder deze EPA. Kenmerkend hierbij 
is dat er moet worden gewerkt in een multidisciplinair team, dat op ad-hoc 
basis wordt samengesteld en onder tijdsdruk en andere stressfactoren (niet
bekende omgeving) moet functioneren. Uitganspunt van deze EPA is de 
Advanced Life Support (ALS) zoals omschreven door de Nederlandse
Reanimatie Raad. 

De activiteit omvat 

• Uitvoeren van specialistische reanimatie in teamverband

• Coördineren van en participeren in de direct benodigde reanimatiezorg in
ALS setting

• ABCDE (gestructureerde verzameling van de vitale gegevens) verrichten

• Aansluiten van de bewakingsapparatuur en ondersteunende hulpmiddelen

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens (specifiek 
ritmestoornissen)

• Noodzaak tot reanimatie vaststellen op basis van de ritmestoornissen

• Maken van een risicoanalyse

• Reanimatieprocedure opstarten volgens de geldende richtlijnen

• Uitvoeren van (verpleegkundige) interventies en voorbehouden 
handelingen op basis van het Advanced Life Support algoritme (bijv. gebruik
defibrillator, medicatie toediening, luchtwegmanagement)

• Assisteren bij (medische) interventies (bijv. intubatie, centrale lijn, 
thoraxdrain)

• Evalueren van het effect van verrichte interventies en eventueel bijstellen
beleid

• Gestructureerd communiceren en samenwerken binnen het ALS-team

• Communiceren met andere betrokkenen (collega’s geen lid van het ALS-
team, zorgvrager, naasten)

• Voorbereiden en uitvoeren overplaatsing naar specialistische afdeling (IC)
indien van toepassing

Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet de zorg binnen de Reanimatie setting aan
een baby/ kind
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Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

• De kern EPA’s van het specialisme zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☒ Leiderschap

☒ Professionaliteit

Kennis • Methodieken rond samenwerkingsprocessen (teamvaardigheden)

• Leiderschap

• Communicatie

• Probleemoplossend vermogen

• Management rondom de zorgvrager post cardio-respiratoir arrest

• Hulpmiddelen bij beademing (incl. het gebruik van (supraglottisch)
luchtwegmateriaal)

• Luchtwegmanagement

• Hartritmestoornissen die een hernieuwd cardiorespiratoir arrest kunnen
veroorzaken

• Advanced Life Support algoritme

• Cardiorespiratoir arrest door specifieke omstandigheden (bijv. verstoorde 
elektrolyten huishouding, vergif, onder- of verhoogde temperatuur, 
anafylaxie)

• Bloedgas analyse en O2 saturatie meting

• Veel voorkomende interventies/vaardigheden (bijv. defibrillatie, 
transcutane pacing, medicatie)

• Therapeutische interventies bij bijzondere reanimaties, zoals bij
hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap

• Beslissingen met betrekking tot reanimatie (bijv. ethische kwesties, niet 
reanimeren verklaring, wanneer reanimatie poging staken, wie neemt 
beslissingen)

• Post-reanimatie syndroom

• Religieuze en culturele aandachtspunten (bij overlijden)

• Wettelijke en praktische regelingen naar aanleiding van overlijden na
reanimatie

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden (algoritme acute zorg)
zoals in de werkpraktijk worden gebruikt, incl. gebruikte apparatuur (bijv.
mechanische borstcompressie, defibrillator, beademingstoestel)

Vaardigheden 
& gedrag

Vaardigheden 

• Leidinggeven en participeren in specialistisch reanimatieteam

• Coördineren en prioriteren tijdens de reanimatie

• Principes van ‘team resource management’ hanteren

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (ABCDE) en op basis van de
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens en de noodzaak tot
reanimatie vaststellen op basis van de observaties en ritmestoornissen
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• Reanimatieprocedure opstarten en overnemen volgens de geldende
richtlijnen

• Voert (verpleegkundige) interventies en (voorbehouden) handelingen uit op
basis van het Advanced Life Support algoritme

• Interventies evalueren en bijstellen

• Variaties van vitale parameters in verband brengen met karakteristieken
van de patiënt en kenmerken van het onderliggende ziektebeeld

• Anticiperen op mogelijke veranderingen in de gezondheidstoestand van de
zorgvrager, proactief handelen en improviseren

• Assisteren bij (medisch) onderzoek en behandeling (bijv. intubatie, centrale 
lijn, thorax drain)

• Methodisch overdragen aan andere hulpverleners onder tijdsdruk en in een
stressvolle situatie en de eigen hulpverlening hierop afstemmen

• Instrueren, informeren en begeleiden van andere betrokkenen (collega’s 
geen lid van het ALS-team, zorgvrager, naasten)

• Voorbereiding treffen voor overplaatsing (indien van toepassing) naar
specialistische afdeling

Gedrag 

• Draag bij aan samenwerking binnen het ALS-team op inhoud en proces

• (Verpleegkundig) leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
Houdbaarheid: Advies Op jaarlijkse basis deze EPA herhalen om 
supervisieniveau 4 te behouden. 
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Titel AZ-opleiding-IC-1 Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve 
beademing (NIV) 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de zorg voor een zorgvrager met een (dreigende) respiratoire 
insufficiëntie, die actief ondersteund wordt door Non Invasive Ventilation 
(NIV). De (responsieve) zorgvrager ademt zelf, maar de adem wordt 
ondersteund met behulp van een afgesloten masker dat is aangesloten op een 
beademingsapparaat. Er is daarom geen sprake van een volledige overname 
van de ademhaling.  

De activiteit omvat 

• Systematisch verzamelen van gegevens (bijv. overdracht, anamnese, vitale 
functies, lichamelijk onderzoek)

• Bewaken en monitoren van vitale functies (beademingsparameters)

• Analyseren en interpreteren van gegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen)

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines 

• Evalueren, rapporteren en overdragen van zorg

Beperkingen
Tot deze activiteit behoort niet de zorg in de volgende contexten:

• High en low flow O2 systemen 

• Kinderen met non-invasieve beademing

• Niet- beademde zorgvrager

• Non-responsieve zorgvrager

Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer de EPA’s ‘Basis Acute Zorg’ zijn
toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit
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Kennis • Methoden voor verzamelen van gegevens, risico-inschatting, vroeg
signalering, probleemherkenning

• Anatomie, fysiologie, pathologie m.b.t. de respiratie en de samenhang met
de betrokken orgaansystemen

• Specifieke farmacologie bij respiratoire aandoeningen

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de patiënt
(karakteristieken) en het onderliggende ziektebeeld

• Verpleegkundige interventies bij de non invasieve beademde zorgvrager
(bijv. lichaamshouding, mondverzorging, medicatietoediening, enz.)

• Indicaties en potentiële problemen en complicaties bij non-invasieve 
beademing

• Laboratoriumwaarden, met name gericht op het zuur-base evenwicht

• Protocollen, richtlijnen NIV

• Ondersteunende apparatuur respiratie (bijv. bevochtiging, verneveling, 
CO2-meting)

• Acute bedreigingen van vitale functies

• Communicatiehulpmiddelen begeleidingsaspecten/ familie participatie

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• NIV aansluiten volgens geldende richtlijnen en protocollen

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (voert lichamelijk onderzoek
uit en verricht metingen)

• Bewaken en monitoren van de vitale functies specifiek gericht op de
respiratie (bijv. ademarbeid)

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een verpleegkundige 
werk- en differentiaaldiagnose formuleren 

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Assisteren bij (medisch) onderzoek en behandeling

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren

• Interventies systematisch evalueren en waar nodig bijstellen

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan
volgens de principes van informed consent

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

• Rapporteren en methodisch overdragen aan collega’s en andere disciplines
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Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1/2 jaar van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel AZ-opleiding-IC-2 Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde 
zorgvrager 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de zorg waarbij één of meerdere vitale functies worden 
ondersteund en/of overgenomen en waarbij de zorgvrager goed reageert op 
de ingestelde therapie.   
Het betreft de zorg aan een stabiele, invasief beademde, zorgvrager. Het 
optreden van complicaties ligt niet in de lijn der verwachtingen. 

De activiteit omvat 

• Systematisch verzamelen van gegevens

• Controleren en instellen beademingsmachine

• Bewaken en monitoren van vitale functies (bijv. beademingsparameters)

• Analyseren en interpreteren van gegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose 

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Assisteren bij (her)intubatie en detubatie

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (en interventies
bepalen)

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines 

• Evalueren en rapporteren van zorg

Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet de zorg aan de instabiele beademde 
zorgvrager

Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s van ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☒ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Methoden voor verzamelen van gegevens, risico-inschatting, vroeg-
signalering en probleemherkenning

• Anatomie, fysiologie, pathologie m.b.t. de respiratie en de samenhang met
de betrokken orgaansystemen

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de patiënt
(karakteristieken) en het onderliggende ziektebeeld

• Farmacologie in relatie tot de beademde zorgvrager

• Luchtwegmanagement

• Beademingsmachine en ondersteunende apparatuur (bijv. bevochtiging,
verneveling, CO2-meting)

• Verschillende beademingsvormen
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• Laboratoriumwaarden, met name gericht op het zuur-base evenwicht

• Verpleegkundige interventies bij de beademde zorgvrager (bijv.
lichaamshouding, mondverzorging, medicatietoediening)

• Potentiële problemen en complicaties bij invasieve beademing

• Ontwenning van de beademing

• Intubatie en detubatie

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Controleren en instellen van de beademingsmachine (opbouwen,
kalibreren, aanpassen machine)

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (lichamelijk onderzoek en 
metingen) 

• Bewaken en monitoren van de vitale functies (beademingsparameters)

• Analyserem en Interpreteren van de verzamelde gegevens en de
gezondheidssituatie samenvatten

• Formuleren van een verpleegkundige werk- en differentiaaldiagnose 
klachten en (potentiële) gezondheidsproblemen verklaren vanuit de 
pathofysiologie

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Gemotiveerde indicatie(s) voor interventie(s) stellen gericht op overname
en/of ondersteuning van de respiratie (bijv. assisteren bij intubatie of 
plaatsen tracheacanule, mond- en tubezorg, bronchiaal toilet, etc.)

• Assisteren of begeleiden bij onderzoek en behandeling (re-intubatie en 
detubatie) 

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren (bijv. tube
zorg, mondzorg, bronchiaal toilet)

• Anticiperen op mogelijke veranderingen in de gezondheidstoestand van de 
zorgvrager, proactief handelen en improviseren

• Interventies evalueren en zo nodig bijstellen 

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan
volgens de principes van informed consent

• Hulpmiddelen hanteren om de communicatiemogelijkheden van een
geïntubeerde zorgvrager te optimaliseren

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

• Methodisch overdragen aan andere hulpverleners volgens de
uitgangspunten van de SBAR-methodiek (bijv. acute verslechtering,
dienstoverdracht, MDO, etc.)

• Voorbereiden op en uitvoeren van een overplaatsing
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Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau De verwachting is dat de student na ½ jaar de EPA op supervisieniveau 4
toevertrouwd kan worden.
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Titel AZ-opleiding-IC-3 Zorg verlenen aan de instabiele invasief beademde 
zorgvrager 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de hoogcomplex zorg bij een invasief beademde zorgvrager. Hierbij 
is sprake van ernstig disfunctioneren van de oxygenatie en/of ventilatie waarbij 
de respiratie volledig is overgenomen. De zorgvrager reageert niet of 
onvoldoende op de ingestelde respiratie therapie. Het optreden van 
complicaties ligt in de lijn der verwachtingen.  

De activiteit omvat 

• Systematisch verzamelen van gegevens

• Controleren en instellen van de beademingsmachine

• Bewaken en monitoren van vitale functies (bijv. beademingsparameters)

• Analyseren en interpreteren van gegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose 

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Bieden van voorstellen m.b.t. interventies en behandeling

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen (bijv. 
bronchiaal toilet, assisteren bij intubatie, detubatie)

• Frequent bijstellen van de therapie

• Assisteren bij (medische) interventies en onderzoek

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen)

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies 

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Samenwerken en afstemmen met collega’s

Voorwaardelijkheden 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer: 

• EPA’s ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

• EPA ‘Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager’ is 
toevertrouwd

• EPA ‘Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager’ is toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☒ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Pathologie rond respiratie in samenhang met de betrokken orgaansystemen

• Behandelingsopties bij problemen (bijv. intrinsic PEEP, inverse ratio
beademing, buikligging) en complicaties bij complexe invasieve beademing

• Samenhang van de betrokken orgaansystemen (respiratoir-, circulatoir-,
neurologisch-, afweer-, thermoregulatie-, digestief, zintuigelijke-,
endocrien-, urogenitaal-, hemostatisch systeem)

• Farmacologie in relatie tot de beademde zorgvrager

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de patiënt
(karakteristieken) en het onderliggende ziektebeeld

• Acute bedreigingen van vitale functies
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• Relevante interventies bij acute aandoeningen (werking, bijwerking en
effect)

• Laboratoriumwaarden, met name gericht op het zuur-base evenwicht bij
gecompliceerde beademing

• Verpleegkundige interventies bij de gecompliceerde beademde zorgvrager
(bijv. lichaamshouding, mondverzorging, medicatietoediening)

• Ontwenning van de beademingsmachine bij gecompliceerde beademing

• Beademingsvormen (complexe invasieve beademing)

• Methodieken rond samenwerkingsprocessen (basisprincipes Team
Resource Management)

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Controleert en/of stelt de beademingsmachine in

• Op methodische wijze gegevens verzamelen over de gezondheidssituatie
(bijv. lichamelijk onderzoek, laboratoriumuitslagen, ademarbeid)

• Bewaken en monitoren van de vitale functies (beademingsparameters)

• Analyseren en interpreteren van de verzamelde gegevens en samenvatten
van de gezondheidssituatie

• Formuleren van een verpleegkundige werk- en differentiaaldiagnose 
klachten en (potentiële) gezondheidsproblemen verklaren vanuit de 
pathofysiologie

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Gemotiveerde indicatie(s) stellen voor interventie(s) gericht op
ondersteuning van de respiratie (bijv. mond- en tube zorg, bronchiaal toilet,
plaatsen tracheacanule.)

• Verpleegkundige handelingen en interventies volgens de professionele
standaarden uitvoeren (bijv. tube zorg, mond zorg, bronchiaal toilet)

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines

• Assisteren bij onderzoek en behandeling (bijv. re-intubatie, bronchoscopie,
buikligging, thoraxdrain)

• Variaties van vitale parameters in verband brengen met karakteristieken
van de patiënt (karakteristieken) of kenmerken van het onderliggende
ziektebeeld

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Anticiperen op mogelijke veranderingen in de gezondheidstoestand van de
zorgvrager, proactief handelen en improviseren

• Evalueren van interventies en deze zo nodig bijstellen overleg met de
behandelaar

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

• Hanteren van hulpmiddelen om de communicatiemogelijkheden van een
geïntubeerde zorgvrager te optimaliseren

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek
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Gedrag 

• Leiderschap (bijv. aansturing van collega’s) waar dat gewenst is

• Blijft effectief functioneren onder tijdsdruk en in een drukke, onrustige
omgeving

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau De verwachting is dat de student na aan het eind van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel AZ-opleiding-IC-4 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager in een 
acute setting 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft zorg in de hoogcomplexe zorgsituatie in de acute setting. 

Kenmerken hoogcomplexe zorg 

• De gezondheidstoestand van de zorgvrager is sterk wisselend en moeilijk
voorspelbaar

• De zorgvrager verkeert in een toestand waarbij meerdere vitale functies
moeten worden ondersteund en/of overgenomen en waarbij de ingestelde
therapie voortdurend moet worden bijgesteld omdat de zorgvrager niet of 
onvoldoende reageert op de therapie

Andere kenmerken die de zorgsituatie hoogcomplex maken 

• Risicovolle complicaties zullen zich vrijwel zeker voordoen

• Actuele aandoeningen (somatisch, sociaal en/of psychisch) zijn van invloed
op de stabiliteit (bijv. co-morbiditeit)

• Er zijn meerdere specialismen/ketenpartners bij de directe zorg voor de
zorgvrager betrokken

• De zorgvrager kan veranderingen niet zelf signaleren en/of hierop adequaat 
reageren (cognitieve beperking, fysieke beperking)

• Er zijn meerdere snel opeenvolgende verpleegtechnische interventies nodig

• Communicatie met zorgvrager en/of naasten is bemoeilijkt door 
uiteenlopende factoren (bijvoorbeeld oplopende emoties, onrust, 
taalbarrière, culturele achtergrond)

Binnen deze EPA is specifieke aandacht voor Multi Organ Failure (MOF). 

De activiteit omvat 

• Multidisciplinair samenwerken in teamverband

• Systematisch verzamelen van gegevens (ABCDE-methodiek)

• Bewaken en monitoren van vitale functies

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose 

• Bieden van voorstellen m.b.t. interventies en behandeling

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Assisteren bij diagnostisch onderzoek en verlenen direct benodigde zorg

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen

• Frequent bijstellen van ingestelde therapie

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen)

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies (in overleg met
behandelaar)

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Voorbereiden en begeleiden van overplaatsing en transport

• Rapporteren en overdragen van zorg
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CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☒ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Methodieken rond samenwerkingsprocessen (teamvaardigheden)

• Methodieken om op systematische wijze gegevens te verzamelen en te
communiceren (bijv. ABCDE, AMPLE, SBARR), methoden voor risico
inschatting, vroeg signalering en probleemherkenning (bijvoorbeeld MEWS)

• Anatomie, fysiologie, pathologie en de samenhang van de betrokken 
orgaansystemen (respiratoir-, circulatoir-, neurologisch-, afweer-, 
thermoregulatie-, digestief, zintuigelijke-, endocrien-, urogenitaal-, 
hemostatisch systeem) 

• Farmacodynamiek en farmacokinetiek

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de patiënt 
(karakteristieken) en het onderliggende ziektebeeld en/of orgaanfalen

• Interpretatie van labwaarden

• Vocht en elektrolytenbalans

• Diagnostiek en onderzoek (bijv. invasieve metingen)

• Acute bedreigingen van vitale functies (bijv. shock, circulatiestilstand) 

• Interventies bij acute aandoeningen (werking, bijwerking en effect)

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen en op basis van de
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen 

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een (verpleegkundige)
werk- en differentiaaldiagnose formuleren 

• Variaties van vitale parameters in verband brengen met karakteristieken
van de zorgvrager of kenmerken van het onderliggende ziektebeeld 

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines

• Assisteren bij onderzoek en (medische) interventies (bijv. intubatie,
lumbaalpunctie, thoraxdrainage)

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren, apparatuur
bedienen volgens de geldende richtlijnen

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan
volgens de principes van informed consent

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten
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• Methodisch overdragen aan andere hulpverleners en de eigen
hulpverlening hierop afstemmen, ook onder tijdsdruk en in een stressvolle
situatie (bijv. acute verslechtering, dienstoverdracht)

Gedrag 

• Draagt bij aan samenwerking binnen het team op inhoud en proces

• Verpleegkundige leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1-1 ½ jaar van de opleiding de EPA op
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden.



Vero
ud

erd
e v

ers
ie

© CZO Flex Level AZ-opleiding-IC-5 Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een 
zorgvrager binnen de acute setting 

56 

Titel AZ-opleiding-IC-5 Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een 
zorgvrager binnen de acute setting 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het zelfstandig initiëren, regisseren en uitvoeren van maatregelen 
ter revalidatie van een zorgvrager op de IC. 

De activiteit omvat 

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines t.a.v.
(vroege) revalidatie op de MC (participeren in MDO)

• Plannen en coördineren van de zorg gericht op revalidatie

• Bewaken van de gezondheidstoestand van de zorgvrager in relatie tot
mobilisatie

• Uitvoeren van (revalidatie) interventies op basis van prioriteiten

• Evalueren effect van verrichte interventies en indien nodig bijstellen
revalidatieprogramma

• Signaleren van onvoorziene en kritieke situaties; waar nodig inschakelen 
van hulp

• Informeren, instrueren en begeleiden zorgvrager en diens naasten

• Rapporteren en overdragen van het voortgangsproces van de revalidatie

Voorwaardelijkheden 
• De EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Factoren die bepalend zijn voor (cognitief, fysiek en psychisch) herstel

• Indicaties en contra indicaties voor revitalisatie en revalidatie

• PICS (Post Intensive Care Syndroom)

• De relatie tussen lichaamshouding en de reactie van diverse vitale functies
hierop

• Vroege mobilisatie op de IC

• Mobiliteitstechnieken, behandelingen en apparatuur ter bevordering
bewegingsapparaat

• Familieparticipatie

• Pathofysiologie van ondervoeding en refeeding in relatie tot (vroege)
revalidatie

• Voeding en slikproblemen, toedienen van enterale en parenterale voeding

• Protocollen en richtlijnen ten aanzien van mobilisatie en voeding

• Richtlijnen en protocollen revalidatie en revitalisatie IC

• MDO-revalidatie en nazorg
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Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Methodisch gegevens verzamelen ter indicatie of contra indicatie van
revitalisatie en revalidatie

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een (verpleegkundige)
werkdiagnose formuleren met specifieke aandacht voor revalidatie op de IC

• Participeren in MDO met fysio, diëtiek, logopedie, psychologie, artsen in
samenspraak een haalbare mobilisatietechniek kiezen

• Een dagprogramma ten behoeve van de revalidatie maken en uitvoeren

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Rekening houden met het therapeutisch proces en de belastbaarheid van
de (responsieve) patiënt

• Mobiliseren of activeren van de patiënt volgens protocol /richtlijnen
passend bij de situatie van de zorgvrager

• Ondersteunen, bewaken en bevorderen van een goede voedingstoestand

• Uitvoeren van observaties tijdens het revalidatieproces en bewaken van de 
vitale functies

• Evalueren en bijstellen van interventies

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

• Bevorderen van zelfzorg en zelfmanagement van de patiënt, rekening
houdend met beperkingen van de zorgvrager

• Betrekken van de familie bij de revalidatie, voorlichting geven en waar 
mogelijk hun hulp in schakelen

• De principes van motiverende gespreksvoering toepassen door de
zorgvrager uit te dagen om vooruitgang te boeken

• Rapporteren en methodisch overdragen van het voortgangsproces van de
revalidatie aan collega’s en andere disciplines

Gedrag 

• Draagt bij aan samenwerking binnen het team op inhoud en proces

• Toont verpleegkundig leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren
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Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 6-9 maanden van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 



Vero
ud

erd
e v

ers
ie

© CZO Flex Level AZ-opleiding-IC-6 Zorg verlenen aan een zorgvrager met nierfunctie 
vervangende therapie 

59 

Titel AZ-opleiding-IC-6 Zorg verlenen aan een zorgvrager met nierfunctie 
vervangende therapie 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de verpleegkundige zorg die verleend wordt aan een acute 
zorgvrager, waarbij de nierfunctie wordt overgenomen middels nierfunctie 
vervangende therapie, Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT).  

De activiteit omvat 

• Opbouwen, controleren en bedienen van de CRRT-machine

• Systematisch verzamelen van gegevens

• Verrichten diagnostisch onderzoek en verlenen direct benodigde zorg (bijv.
het assisteren bij het inbrengen van een dialyselijn)

• Bewaken en monitoren van vitale functies

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens (incl.
laboratoriumwaarden)

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose

• Bieden van voorstellen m.b.t. interventies en behandeling

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen)

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies (in overleg met
behandelaar) 

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines

• Rapporteren en overdragen van zorg

Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

• De kern EPA’s zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☒ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit
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Kennis • Methodieken om op systematische wijze gegevens te verzamelen en te
communiceren (bijv. ABCDE, AMPLE, SBARR), methoden voor risico
inschatting, vroeg signalering en probleemherkenning (bijvoorbeeld MEWS)

• Anatomie, fysiologie, pathologie, en de samenhang van de betrokken
orgaansystemen (bijv. elektrolyten en zuur-base evenwicht, indicaties en
vormen van hemofiltratie en daarbij gebruikte vloeistoffen, etc.)

• Farmacodynamiek en farmacokinetiek

• Vitale parameters en variaties hierop tijdens CRRT

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt, incl. opbouw gebruikte apparatuur

• Gebruiksklaar maken CRRT

• Laboratoriumwaarden (specifiek gericht op CRRT)

• Vocht en elektrolytenbalans

• Verpleegkundige interventies bij nierfunctie vervangende therapie CRRT

• Potentiële problemen en complicaties bij nierfunctie vervangende therapie
CRRT

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• CRRT controleren, gebruiksklaar maken en aansluiten

• Op methodische wijze gegevens verzamelen over de gezondheidssituatie 
(bijv. lichamelijk onderzoek, laboratoriumuitslagen) 

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• Analyseren en Interpreteren van de verzamelde gegevens en de
gezondheidssituatie samenvatten

• Formuleren van een verpleegkundige werk- en differentiaaldiagnose 
klachten en (potentiële) gezondheidsproblemen verklaren vanuit de 
pathofysiologie

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Verpleegkundige handelingen en interventies volgens de professionele
standaarden uitvoeren

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines

• Assisteren bij onderzoek en behandeling (bijv. inbrengen en/of afkoppelen 
van een dialyselijn) 

• Variaties van vitale parameters in verband brengen met karakteristieken
van de zorgvrager of kenmerken van het onderliggende ziektebeeld

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Anticiperen op mogelijke veranderingen in de gezondheidstoestand van de
zorgvrager, proactief handelen en improviseren

• Interventies evalueren en waar nodig bijstellen (in overleg met
behandelaar)

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan
volgens de principes van informed consent

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

• Rapporteren, overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de
SBAR-methodiek
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Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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Titel  AZ-opleiding-IC-7 Zorgdragen voor de eerste opvang en stabilisatie van 
een vitaal bedreigd kind 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de zorg die wordt verleend bij de opvang van een vitaal bedreigd 
kind (leeftijd 0 – 18 jaar) bij opname en/of een situatie waarin sprake is van 
een acute verslechtering van een vitale functie die een directe behandeling 
behoeft. Het kind is respiratoir, hemodynamisch, metabool of neurologisch 
bedreigd. De vitale functies worden bewaakt en ondersteund.   
Het kan een eerste opvang betreffen ter stabilisatie op een IC tot het kind kan 
worden overgeplaatst naar een kinder- IC in een ander ziekenhuis. 
 

De activiteit omvat 

• Gestructureerd benaderen van de (spoed)situatie (ABCDE-methodiek) 

• Verzamelen van relevante gegevens (zoals overdracht, (hetero)anamnese, 
monitoring, lichamelijk onderzoek) 

• Meten en beoordelen van de vitale functies (PEWS/MEWS) 

• Bewaken van de gezondheidstoestand van het kind  

• Analyseren en interpreteren van de gegevens 

• Toepassen van angst- en pijnreductie 

• Herkennen van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld 

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose  

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige (acute) zorg 

• Samenwerken met collega’s en andere disciplines; waar nodig inschakelen 
van hulp 

• Uitvoeren en evalueren van interventies en zo nodig bijstellen van therapie 
(in overleg met de behandelend arts) 

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten  

• Evalueren en rapporteren van resultaten  

• Zorgen voor overplaatsing en veilig transport 
 
Beperkingen 
Tot deze activiteit behoort niet het zorg verlenen aan: 

• Kind met letsel na trauma (vitaal bedreigd) 

• Kind dat invasief beademd wordt 
 
Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd 

• De kern EPA’s IC zijn toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 
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Kennis Voorkennis 

• Theorie ‘Basis Acute Zorg’

Kennis 

• Gestructureerde benadering en methodieken bij kinderen (ABCDE, GCS,
SBARR/ PEWS/MEWS)

• Onderzoek bij kinderen (bijv. pediatric assessment triangle)

• Anatomie, fysiologie en pathologie van aandoeningen die voorkomen bij 
een vitaal bedreigd kind 0-18 jaar (bijv. circulatoir, neurologisch,
respiratoire bedreiging)

• Spoedeisende aandoeningen en bijbehorende interventies bij vitaal
bedreigde kinderen (bijv. shock, sepsis, benauwdheid, intoxicatie,
convulsies, diabetes keto acidose)

• Monitoring kind normale en afwijkende waarden van de vitale functies bij 
kinderen in de verschillende levensfasen

• Protocol en richtlijnen vitaal bedreigd kind

• Luchtwegmanagement

• Oxygenatie en ventilatieproblematiek bij kinderen

• Ademhaling ondersteunende therapie (neusbril, high flow, CPAP, non
rebreathing masker)

• Ritme en geleidingsstoornissen

• Neuro controles (bijv. AVPU, EMV, MRC, pupillen, fontanel)

• Cardiopulmonale resuscitatie volgens BLS en APLS

• Methodieken (zoals: pijn, angstreductie) bij een vitaal bedreigd kind

• Verdovingstechnieken en werking rondom een vitaal bedreigd kind

• Farmacologie en dosering gerelateerd aan een vitaal bedreigd kind

• Relevante (verpleegkundige) interventies bij acute aandoeningen inclusief 
werking, bijwerkingen en effect (bijv. botnaald)

• Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld

• Copingstrategieën van ouders in een acute (spoed) situatie

• Methodieken in communicatie en samenwerkingsprocessen

• Richtlijnen overplaatsing en transport

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen, lichamelijk onderzoek
uitvoeren, metingen verrichten

• Invullen scorelijsten met betrekking tot pijn, neurologische controles,
voedingstoestand in het kader van de acute aandoening

• Herkennen en behandelen van angst en pijn (angstreductietechniek)

• Herkennen van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld

• Bewaken van de vitale functies en monitoren van de gezondheidstoestand,
interpreteren van afwijkende waarden

• Differentiaaldiagnose hanteren bij de interpretatie van observaties en
gegevens

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de
(werk)diagnose

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden
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• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling

• De noodzaak van interventie bepalen en deze uitvoeren wanneer een
relevant probleem zichtbaar wordt

• Assisteren bij (medische) interventies (bijv. intubatie, lumbaalpunctie,
thoraxdrainage)

• Zorg dragen voor een vrije ademweg en toepassen van verschillende non-
invasieve beademingstechnieken bij kinderen van verschillende leeftijden

• Medicatie klaarmaken (bijv. oplossingen en verdunningen) m.b.v.
doseringsschema en deze toedienen

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen 

• Informeren, instrueren en begeleiden van het kind en de ouder(s)
/verzorgers/ naasten

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek en de eigen hulpverlening hierop afstemmen, ook onder
tijdsdruk en in een stressvolle situatie (bijv. acute verslechtering,
dienstoverdracht, MDO, etc.)

• Knelpunten in de communicatie met zorgvrager en naasten herkennen en 
omgaan met moeilijke situaties als weerstand, heftige emoties en lastige
interactiepatronen

• Overplaatsing en veilig transport voorbereiden volgens geldende richtlijnen

Gedrag 

• Draagt bij aan samenwerking binnen het team op inhoud en proces

• Toont verpleegkundig leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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Titel  AZ-opleiding-IC-8 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met 
een neurologische- of neurochirurgische aandoening 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de hoogcomplexe zorg die gekenmerkt wordt doordat de 
gezondheidstoestand van de zorgvrager sterk wisselend en onvoorspelbaar is. 
De vitale functies worden bewaakt en één of meerdere vitale functies worden 
ondersteund. De ingestelde therapie moet voortdurend worden bijgesteld. 
Mogelijk kan de zorgvrager de veranderingen zelf niet kan signaleren en/of 
adequaat reageren. De communicatie is ernstig bemoeilijkt en de zorgvrager 
behoeft voortdurend aandacht en inspanning. 
  
Deze hoogcomplexe zorg kan zich presenteren bij een zorgvrager met een 
neurologische of neurochirurgische aandoening, zoals: 

• Trauma capitis  

• Vasculaire aandoeningen  

• Dwarslaesie  

• Trombolyse  

• Infectieziekte (meningitis, encefalitis)  
Of bij pre – en postoperatieve neurochirurgische patiënten (vaatafwijkingen, 
tumoren). 
 
De activiteit omvat 

• Multidisciplinair samenwerken in teamverband  

• Gestructureerd benaderen van de (spoed)situatie en het systematisch 
verzamelen van gegevens (ABCDE-methodiek) 

• Bewaken en monitoren van de vitale functies 

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens 

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose  

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg 

• Bieden van voorstelen m.b.t. interventies en behandeling  

• Assisteren bij onderzoek en behandeling en gebruiksklaar maken van 
benodigde apparatuur  

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) voorbehouden handelingen  

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies in overleg met de 
behandelaar  

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen) 

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten 

• Voorbereiden en begeleiden van overplaatsing en transport  

• Rapporteren en overdragen van zorg 
 
Voorwaardelijkheden 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer: 

• De EPA’s ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd 
• De EPA ‘Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager in een acute 

setting’ is toevertrouwd 
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CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☒ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Methodieken rond samenwerkingsprocessen (teamvaardigheden)

• Anatomie, fysiologie, pathologie centraal zenuwstelsel

• Chronische en acute neurologische aandoeningen

• Neurochirurgische aandoeningen, specifieke chirurgische ingrepen en de 
verpleegkundige aandachtsgebieden (pre- en postoperatief) 

• Monitoren neurologische functies

• Specifieke verpleegkundige handelingen (bijv. drain en wond zorg)

• Vitale parameters (bijv. hemodynamiek en bewustzijn) en variaties hierop
gekoppeld aan neurologische aandoeningen

• Acute bedreigingen van vitale functies (bijv. inklemming) 

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt, incl. gebruikte apparatuur 

• Relevante interventies bij (acute) aandoeningen inclusief (bij)werking, 
complicaties en effect 

• Specifieke neurologische farmacologie

• Neurorevalidatie

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen en op basis van de
geconstateerde neurologische problemen de urgentie bepalen

• Bewaken en monitoren van de vitale functies, (specifiek de neurologische
functie d.m.v. bijvoorbeeld GCS, EMV-score, drukmeting neuro-drains)

• Interpreteren en van afwijkende vitale parameters en deze in verband
brengen met het onderliggende ziektebeeld of de operatie

• De gezondheidssituatie samenvatten en hieruit een verpleegkundige werk- 
en differentiaaldiagnose formuleren

• Voorstelen bieden m.b.t. interventies en behandeling

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Begeleiden en voorbereiden van de zorgvrager op transport, continueren
van de bewaking en de zorg tijdens het transport

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling

• Assisteren bij onderzoek en behandeling (bijv. lumbaalpunctie) en
benodigde apparatuur gebruiksklaar maken

• Verpleegkundige interventies en voorbehouden handelingen volgens de
professionele standaarden uitvoeren

• Evalueren en zo nodig bijstellen van toegepaste interventies

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan
volgens de principes van informed consent

• Begeleiding bieden, instrueren en uitleg geven aan de zorgvrager en
naasten t.a.v. behandeling, nabehandeling en controle
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• Knelpunten in de communicatie herkennen, rekening houden met de
(responsieve) mogelijkheden van de zorgvrager en omgaan met moeilijke
situaties als weerstand, heftige emoties en lastige interactiepatronen

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek (bijv. acute verslechtering, MDO)

Gedrag 

• Draagt bij aan samenwerking binnen het team op inhoud en proces

• Toont verpleegkundig leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager 

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De EPA kan aan de student na de opleiding (BAZ en 
kern EPA’s) toevertrouwd worden op supervisieniveau 4. 
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Titel AZ-opleiding-IC-9 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met 
mechanische circulatoire ondersteuning 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Dit betreft de zorg aan een zorgvrager met een sterk wisselende en 
onvoorspelbare gezondheidstoestand. De zorgvrager verkeert in een toestand 
waarbij meerdere vitale functies moeten worden ondersteund en/of 
overgenomen en de ingestelde therapie voortdurend moet worden bijgesteld 
op basis van de monitoring omdat de zorgvrager niet of onvoldoende reageert 
op de therapie. 

Het betreft hier de zorg waarbij de circulatie invasief wordt ondersteund door 
middel van de volgende vormen van mechanische ondersteuning: 

• Intra Aortale Ballon Pomp (IABP)

• Mechanische ondersteuning van de linkerventrikel 

• Extra Corporele Life Support

De activiteit omvat 

• Systematisch verzamelen van gegevens (bijv. overdracht, anamnese,
lichamelijk onderzoek)

• Bewaken en geavanceerd monitoren van vitale functies

• Systematisch registreren en beoordelen van het effect van de mechanische 
ondersteuning

• Analyseren en interpreteren van de verzamelde gegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Uitvoeren van specifieke verpleegkundige zorg bij mechanische circulatoire 
ondersteuning

• Structureel evalueren van het effect van verrichte interventies en indien
nodig bijstellen beleid

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties/complicaties 
(interventies bepalen)

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines; waar 
nodig inschakelen van hulp

• Informeren, instrueren begeleiden zorgvrager en naasten

• Evalueren en rapporteren van zorg

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☒ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie van de circulatie en de
samenhang van de betrokken orgaansystemen (chronisch en acuut
hartfalen)

• Hemodynamische veranderingen gerelateerd aan de pathofysiologie

• Geavanceerde bewaking vitale functies bij gebruik van mechanische
ondersteuning
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• Indicatie en contra-indicaties voor mechanische circulatoire ondersteuning
en drukmeting

• Werkingsmechanisme en complicaties mechanische circulatoire
ondersteuning en drukmeting

• Intra Aortale Ballon Pomp

• Mechanische ondersteuning van het linker ventrikel

• Extra Corporeal Life Support

• Specifieke verpleegkundige zorg bij mechanische circulaire ondersteuning

• Gebruik/ bediening apparatuur (opstarten, aansluiten, kalibreren, uitvoeren
en herkennen curves metingen)

• Normaalwaarden van druk, weerstand, flow en volume in de circulatie

• Stollingsproces toegespitst op gebruik van mechanische ondersteuning

• Relevante interventies bij acute aandoeningen (incl. reanimatiesetting)
inclusief werking, bijwerking en effect

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen zoals in de werkpraktijk worden 
gebruikt

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Apparatuur en alarmgrenzen instellen conform beleid (mate van
ondersteuning, triggerbron, bron van controle)

• Apparatuur bedienen volgens het daarvoor gelden voorschrift

• Op methodische wijze gegevens verzamelen en op basis van de
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen

• Systematisch het effect van de mechanische ondersteuning registreren en
beoordelen

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een (verpleegkundige)
werk- en differentiaaldiagnose formuleren 

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de
(werk)diagnose

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Specifieke verpleegkundige handelingen bij mechanische circulatoire 
ondersteuning uitvoeren volgens de professionele standaarden en
afspraken

• Assisteren of begeleiden bij onderzoek en behandeling

• Interventies systematisch evalueren en waar nodig bijstellen

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Voorbereiden, begeleiden en bewaken van transport van een zorgvrager
met mechanische circulatoire ondersteuning (planning, team, middelen en
bewaking)

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

• Ondersteunen van het psychisch welbevinden van de zorgvrager ten
gevolge van immobiliteit bij intensieve monitoring

• Rapporteren en methodisch overdragen aan collega’s en andere disciplines
(bijv. acute verslechtering, dienstoverdracht, MDO, etc.)
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Gedrag 

• Toont verpleegkundig leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ
en kern EPA’s) de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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Titel AZ-opleiding-IC-10 Zorgdragen voor Post Intensive Care nazorg 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft hier het verlenen van nazorg aan een patiënt (en naasten) die 
langdurig intensive care zorg nodig heeft gehad en hiervan nog hinder 
ondervindt op cognitief (kennis opnemen en verwerken, denken, geheugen, 
praten), lichamelijk (spierzwakte) of psychisch gebied (angst, depressie, 
posttraumatisch stresssyndroom). Dit kan al tijdens een intensive care 
behandeling tot uiting komen, zoals op de IC-verworven spierzwakte. 

De activiteit omvat 

• Bieden van post ic-nazorg aan zorgvragers en naasten post IC

• Bewaken van de (lichamelijk, psychisch en sociaal) gezondheidstoestand
van de zorgvrager

• Informeren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Uitvoeren van interventies ter voorkoming van PICS (bijv. vroege 
mobilisatie)

• Evalueren effect van verrichte interventies en indien nodig bijstellen beleid

• Anticiperen op mogelijke veranderingen in de gezondheidstoestand van de
zorgvrager

• Afstemmen van benodigde zorg met betreffende disciplines 

• Rapporteren en overdragen van de zorg

Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

• Kern EPA’s IC zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Methoden voor verzamelen van gegevens, risico inschatting, vroeg
signalering, probleemherkenning

• Anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie en de samenhang van de
betrokken orgaansystemen bij volwassenen

• Ontstaan en gevolgen (bijv. beademing en weanen, sepsis, delier) van Post 
Intensive Care Syndroom (PICS) en Post Intensive Care Syndroom- Family
(PICS-F)

• Revitalisatie en revalidatie

• Belang van complementaire zorg

• Delier

• Communicatie-ondersteunende toepassingen op de IC (bijv. dagboek,
persoonlijke mindmap, voice app)
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Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Gegevens verzamelen en (potentiële) risico`s voor PICS inventariseren
gerelateerd aan de onderliggende (werkdiagnose) en ingezette
behandeling

• Analyseren van de gegevens over de gezondheidssituatie en variaties van de
parameters in verband brengen met factoren passend bij de patiënt
(karakteristieken) of het onderliggende ziektebeeld (ABCDE-methodiek, het
revalidatieplan, de sociale context en de cognitieve en de affectieve
functies)

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan
volgens de principes van informed consent

• Passende acties uitvoeren, rekening houdend met het therapeutisch proces 
van de patiënt en diens naasten

• De benodigde zorg afstemmen met betreffende disciplines (denk aan
dagprogramma)

• Anticiperen op mogelijke veranderingen in de gezondheidstoestand van de 
zorgvrager, proactief als de situatie daarom vraagt

• Methodisch overdragen aan andere hulpverleners (bijv. acute
verslechtering, dienstoverdracht, MDO, etc.)

• Informeren en begeleiden van de zorgvrager en naasten en hen
voorbereiden op ontslag (rekening houdend met sociale en
maatschappelijke veranderingen, nazorgpoli, patiëntenvereniging post 
intensive care)

• Aandacht besteden aan signalen van familie, en hierbij zo nodig andere 
disciplines inschakelen (informeren huisarts/ inschakelen maatschappelijk
werk of psychologische hulp

Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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Titel AZ-opleiding-IC-11 Zorg verlenen aan een zorgvrager bij 
orgaantransplantatie 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de pre- en postoperatieve zorg aan een zorgvrager bij 
orgaantransplantatie. Het omvat een transplantatie van een of meer van de 
volgende organen: hart, longen, nieren, lever, pancreas en darm. Hierbij wordt 
de functie van het te transplanteren of het getransplanteerde orgaan intensief 
ondersteund. Er wordt toegewerkt naar autonomie van het getransplanteerde 
orgaan. 

De activiteit omvat 

• Multidisciplinair samenwerken in teamverband

• Opbouwen, controleren en bedienen apparatuur

• Systematisch verzamelen van gegevens

• Bewaken en monitoren van vitale functies

• Verrichten diagnostisch onderzoek

• Analyseren en interpreteren van bewakingsgegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose 

• Bieden van voorstellen m.b.t. interventies en behandeling

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen

• Uitvoeren van interventies op basis van prioriteiten, incl. ondersteuning
en/of overname van orgaanfuncties

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen)

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines 

• Evalueren en rapporteren methodisch overdragen van zorg

Voorwaardelijkheden 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer: 

• De EPA’s ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

• De kern EPA’s IC zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☒ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Methodieken rond samenwerkingsprocessen (teamvaardigheden
basisprincipes Team Resource Management)

• Risico’s en (mogelijke) gevolgen van orgaantransplantatie

• Werkwijze en organisatie Eurotransplant

• Methoden voor verzamelen van gegevens (bijv. ABCDE, AMPLE), risico-
inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning specifiek na
orgaantransplantatie
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• Anatomie, fysiologie, pathologie en de samenhang van de betrokken
orgaansystemen bij volwassenen (bijv. afstotingsreactie, orgaan
functioneren)

• Chirurgische ingegrepen en de specifieke verpleegkundige
aandachtsgebieden (pre- en postoperatief)

• Farmacologie rondom orgaantransplantatie (farmacokinetiek en
farmacodynamiek)

• Vitale parameters en variaties hierop gekoppeld aan orgaantransplantatie

• Acute bedreigingen van vitale functies (bijv. afstoting, shock,
circulatiestilstand)

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt, incl. gebruikte apparatuur en
donatieprocedures

• Relevante interventies bij (acute) aandoeningen, incl. (bij)werking,
complicaties en effect 

• Revalidatie na orgaantransplantatie

• Invloed van orgaandonatie op zorgvrager en dienst naasten

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (lichamelijk onderzoek 
uitvoeren en metingen verrichten) 

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• Variaties van vitale parameters in verband brengen met karakteristieken
van de zorgvrager of kenmerken van het onderliggende ziektebeeld

• Inventariseren van (potentiële) risico’s (afstoting) voor (vitale)
lichaamsfuncties op basis van de gezondheidsproblemen en ingezette
behandeling

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een verpleegkundige 
werk- en differentiaaldiagnose formuleren 

• Onderbouwd prioriteren binnen de planning en coördinatie van
werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Assisteren bij onderzoek en behandeling

• Interventies evalueren en zo nodig bijstellen in overleg met de behandelaar

• Interventies en voorbehouden handelingen volgens de professionele 
standaarden uitvoeren

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de
(werk)diagnose

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan
volgens de principes van informed consent

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

• Herkennen van knelpunten in de communicatie en omgaan met moeilijke
situaties als weerstand, heftige emoties en lastige interactiepatronen



Vero
ud

erd
e v

ers
ie

© CZO Flex Level AZ-opleiding-IC-11 Zorg verlenen aan een zorgvrager bij 
orgaantransplantatie 

75 

• Rapporteren en methodisch overdragen aan collega’s en andere disciplines

Gedrag 

• Draagt bij aan samenwerking binnen het team op inhoud en proces

• Toont verpleegkundig leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ
en kern EPA’s) de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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Titel AZ-opleiding-IC-12 Zorgdragen voor de initiële benadering van een 
zorgvrager en/of consultatieve functies buiten de eigen unit 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de initiële benadering van een acute zorgvrager en het vervullen 
van consultatieve functies buiten de eigen unit/afdeling, binnen de 
ziekenhuissetting. Hieronder valt het beoordelen en eventueel behandelen van 
een zorgvrager op de verpleegafdeling, handelen als onderdeel van het Spoed 
Interventie Team (SIT), en/of het adviseren, ondersteunen of uitvoeren van 
voorbehouden handelingen op de verpleegafdeling om de continuïteit van zorg 
te waarborgen.  

De activiteit omvat 

• Adviseren over en verlenen van direct benodigde zorg

• Systematisch verzamelen van gegevens (bijv. overdracht, anamnese, vitale
functies, lichamelijk onderzoek)

• Bewaken en monitoren van vitale functies

• Analyseren en interpreteren van gegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen)

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies van beleid

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines

• Evalueren en rapporteren van zorg

Beperkingen

• Tot deze activiteit behoort niet de initiële benadering van de zorgvrager 
met een circulatiestilstand in een ALS-setting

Voorwaardelijkheden
Deze EPA kan worden afgerond wanneer:

• EPA’s Basis Acuut zijn toevertrouwd

• EPA Zorg verlenen aan een zorgvrager met een circulatiestilstand in een
ALS-setting is toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☒ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☒ Professionaliteit

Kennis • Methoden voor verzamelen van gegevens (bijv. ABCDE, AMPLE), risico-
inschatting, vroeg signalering (bijv. EWS, lichamelijk onderzoek),
probleemherkenning (bijv. ademhaling-problemen,), interventie,
monitoring en communicatie (bijv. SBAR)

• Anatomie, fysiologie, pathologie, behandeling, en de samenhang van de
betrokken orgaansystemen bij volwassenen
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• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de patiënt
(karakteristieken) en het onderliggende ziektebeeld

• Acute bedreigingen van vitale functies (bijv. ademhalingsproblemen, shock,
sepsis)

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt

• Interventies bij (acute) aandoeningen inclusief (bij)werking, complicaties en
effect

• Methodieken rond samenwerkingsprocessen (basisprincipes Crew Resource 
Management)

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Diagnostisch onderzoek verrichten en adviseren over de direct te verlenen 
benodigde zorg

• Op methodische wijze gegevens verzamelen en op basis van de
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen 

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een (verpleegkundige)
werk- en differentiaaldiagnose formuleren

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines

• Gemotiveerde indicatie(s) voor interventie(s) stellen en indien nodig
apparatuur gebruiksklaar maken 

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren, apparatuur 
bedienen volgens de geldende richtlijnen

• Adviseren, assisteren of begeleiden bij onderzoek en behandeling

• Anticiperen op mogelijke veranderingen in de gezondheidstoestand van de
zorgvrager, proactief handelen en improviseren

• Methodisch overdragen aan andere hulpverleners (bijv. acute
verslechtering, dienstoverdracht, MDO, overplaatsing, etc.)

• Kennis en inzicht begrijpelijk overbrengen op de verpleegkundige(n) van de
afdeling

• Evalueren van de inzet met alle betrokkenen

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

Gedrag 

• Toont leiderschap indien de situatie hierom vraagt

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)
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• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4.  
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Titel AZ-opleiding-IC-13 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een 
cardiorespiratoir arrest binnen een ALS-team 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het behandelen van een zorgvrager met een cardiorespiratoir 
arrest waarbij de zorgverlener, als lid van het ALS-team, word opgeroepen. De 
activiteit richt zich op het aanleren van specialistische reanimatie in 
teamverband. Van de zorgverlener wordt verwacht dat deze de uitvoering van 
het ALS-protocol coördineert en participeert binnen het ALS-team. Ook het 
verlenen van de postreanimatiezorg valt onder deze EPA. Kenmerkend hierbij 
is dat er wordt gewerkt in een multidisciplinair team, dat op ad-hoc basis wordt 
samengesteld en onder tijdsdruk en andere stressfactoren (niet bekende 
omgeving) moet functioneren. Uitganspunt van deze EPA is de Advanced Life 
Support (ALS) zoals omschreven door de Nederlandse Reanimatie Raad.  

De activiteit omvat 

• Uitvoeren van specialistische reanimatie in teamverband

• Coördineren en participeren in de direct benodigde reanimatiezorg in ALS
setting

• ABCDE (gestructureerde verzameling van de vitale gegevens) verrichten

• Aansluiten van de bewakingsapparatuur en ondersteunende hulpmiddelen

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens (specifiek
ritmestoornissen)

• Noodzaak tot reanimatie vaststellen op basis van de ritmestoornissen

• Maken van een risicoanalyse

• Reanimatieprocedure opstarten volgens de geldende richtlijnen

• Uitvoeren van (verpleegkundige) interventies en voorbehouden 
handelingen op basis van het Advanced Life Support algoritme (bijv. gebruik
defibrillator, medicatie toediening, luchtwegmanagement)

• Assisteren bij (medische) interventies (bijv. intubatie, centrale lijn, 
thoraxdrain)

• Evalueren van het effect van verrichte interventies en eventueel bijstellen 
beleid

• Gestructureerd communiceren en samenwerken binnen het ALS-team

• Communiceren met andere betrokkenen (collega’s geen lid van het ALS-
team, zorgvrager, naasten)

• Voorbereiden en uitvoeren overplaatsing naar specialistische afdeling (IC) 
indien van toepassing

Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet zorg verlenen in de reanimatie setting bij
een baby/ kind

Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

• De kern EPA’s van het specialisme zijn toevertrouwd
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CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☒ Leiderschap

☒ Professionaliteit

Kennis • Methodieken rond samenwerkingsprocessen (teamvaardigheden)

• Situation awareness

• Leiderschap

• Communicatie

• Probleemoplossend vermogen

• Management rondom de zorgvrager post cardio-respiratoir arrest

• Hulpmiddelen bij beademing (incl. het gebruik van (supraglottische) 
luchtweg materiaal)

• Luchtwegmanagement

• Hartritmestoornissen die een hernieuwd cardiorespiratoir arrest kunnen 
veroorzaken

• Advanced Life Support algoritme

• Cardio-respiratoir arrest door specifieke omstandigheden (bijv. verstoorde 
elektrolyten huishouding, vergif, onder- of verhoogde temperatuur, 
anafylaxie)

• Bloedgas analyse en O2 saturatie meting

• Veel voorkomende interventies/vaardigheden bij reanimaties (bijv.
defibrillatie, transcutane pacing, medicatie)

• Therapeutische interventies bij bijzondere reanimaties, zoals bij
hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap

• Beslissingen met betrekking tot reanimatie (bijv. ethische kwesties, niet
reanimeren verklaring, wanneer reanimatie poging staken, wie neemt
beslissingen)

• Post-reanimatie syndroom

• Religieuze en culturele aandachtspunten (bij overlijden)

• Wettelijke en praktische regelingen naar aanleiding van overlijden na
reanimatie

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden (algoritme acute zorg) 
zoals in de werkpraktijk worden gebruikt, incl. gebruikte apparatuur (bijv. 
mechanische borstcompressie, defibrillator, beademingstoestel)

Vaardigheden 
& gedrag

Vaardigheden 

• Leidinggeven en participeren in specialistisch reanimatieteam

• Coördineren en prioriteren tijdens de reanimatie

• Principes van ‘team resource management’ hanteren

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (ABCDE) en op basis van de
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens en de noodzaak tot
reanimatie vaststellen op basis van de observaties en ritmestoornissen

• Reanimatieprocedure opstarten of overnemen volgens de geldende
richtlijnen

• (Verpleegkundige) interventies en (voorbehouden) handelingen uitvoeren
op basis van het Advanced Life Support algoritme
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• Interventies evalueren en zo nodig bijstellen

• Variaties van vitale parameters in verband brengen met karakteristieken
van de zorgvrager of kenmerken van het onderliggende ziektebeeld

• Anticiperen op mogelijke veranderingen in de gezondheidstoestand van de
zorgvrager, proactief handelen en improviseren

• Assisteren bij (medisch) onderzoek en behandeling(bijv. intubatie, centrale
lijn, thorax drain)

• Methodisch overdragen aan andere hulpverleners onder tijdsdruk en in een
stressvolle situatie en de eigen hulpverlening hierop afstemmen

• Instrueren, informeren en begeleiden van andere betrokkenen (collega’s 
geen lid van het ALS-team, zorgvrager, naasten)

• Voorbereiding treffen voor overplaatsing (indien van toepassing) naar
specialistische afdeling

Gedrag 

• Draagt bij aan samenwerking binnen het ALS-team op inhoud en proces

• Toont (verpleegkundig) leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
Houdbaarheid: Advies Op jaarlijkse basis deze EPA herhalen om 
supervisieniveau 4 te behouden. 
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Titel AZ-opleiding-MC-1 Zorg verlenen aan een zorgvrager met non-invasieve 
beademing (NIV) 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de zorg voor een zorgvrager met een (dreigende) respiratoire 
insufficiëntie, die actief ondersteund wordt door Non Invasive Ventilation 
(NIV). De (responsieve) zorgvrager ademt zelf, maar de adem wordt 
ondersteund met behulp van een afgesloten masker dat is aangesloten op een 
beademingsapparaat. Er is daarom geen sprake van een volledige overname 
van de ademhaling.  

De activiteit omvat 

• Systematisch verzamelen van gegevens (bijv. overdracht, anamnese, vitale 
functies, lichamelijk onderzoek)

• Bewaken en monitoren van vitale functies (beademingsparameters)

• Analyseren en interpreteren van gegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen)

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Evalueren, rapporteren en overdragen van zorg

Beperkingen
Tot deze activiteit behoort niet de zorg in de volgende contexten:

• High en low flow O2 systemen

• Kinderen met non-invasieve beademing

• Niet- beademde zorgvrager

• Non-responsieve zorgvrager 

Voorwaardelijkheden

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer de EPA’s ‘Basis Acute Zorg’ zijn
toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Methoden voor verzamelen van gegevens, risico-inschatting, vroeg
signalering, probleemherkenning

• Anatomie, fysiologie, pathologie m.b.t. de respiratie en de samenhang met
de betrokken orgaansystemen

• Specifieke farmacologie bij respiratoire aandoeningen

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de patiënt
(karakteristieken) en het onderliggende ziektebeeld
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• Verpleegkundige interventies bij de non invasieve beademde zorgvrager
(bijv. lichaamshouding, mondverzorging, medicatietoediening, enz.)

• Indicaties en potentiële problemen en complicaties bij non-invasieve
beademing

• Laboratoriumwaarden, met name gericht op het zuur-base evenwicht

• Protocollen, richtlijnen NIV

• Ondersteunende apparatuur respiratie (bijv. bevochtiging, verneveling,
CO2-meting)

• Acute bedreigingen van vitale functies

• Communicatiehulpmiddelen begeleidingsaspecten/ familie participatie

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• NIV volgens geldende richtlijnen en protocollen aansluiten

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (lichamelijk onderzoek
uitvoeren en metingen verrichten)

• Bewaken en monitoren van de vitale functies specifiek gericht op de
respiratie (bijv. ademarbeid)

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een verpleegkundige
werk- en differentiaaldiagnose formuleren

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling

• Assisteren bij (medisch) onderzoek en behandeling

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren

• Interventies systematisch evalueren en waar nodig bijstellen

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen 

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan
volgens de principes van informed consent

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

• Rapporteren en methodisch overdragen aan collega’s en andere disciplines

Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren
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Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1/2 jaar van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel AZ-opleiding-MC-2 Zorgdragen voor de (vroege) revalidatie van een 
zorgvrager binnen de acute setting 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het zelfstandig initiëren, regisseren en uitvoeren van maatregelen 
ter revalidatie van een zorgvrager op de MC. 

De activiteit omvat 

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines t.a.v.
(vroege) revalidatie op de MC (participeren in MDO)

• Plannen en coördineren van de zorg gericht op revitalisatie en revalidatie

• Bewaken van de gezondheidstoestand van de zorgvrager in relatie tot
mobilisatie

• Uitvoeren van (revalidatie) interventies op basis van prioriteiten

• Evalueren effect van verrichte interventies en indien nodig bijstellen beleid

• Signaleren van onvoorziene en kritieke situaties; waar nodig inschakelen 
van hulp

• Informeren, instrueren en begeleiden zorgvrager en diens naasten

• Rapporteren en overdragen van het voortgangsproces van de revalidatie

Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Factoren die bepalend zijn voor (cognitief, fysiek en psychisch) herstel

• Indicaties en contra indicaties voor revitalisatie en revalidatie

• PICS (post intensive care syndroom)

• De relatie tussen lichaamshouding en de reactie van diverse vitale functies
hierop

• Vroege mobilisatie op de MC

• Mobiliteitstechnieken, behandelingen en apparatuur ter bevordering
bewegingsapparaat

• Familieparticipatie

• Pathofysiologie van ondervoeding en refeeding in relatie tot (vroege)
revalidatie

• Protocollen en richtlijnen ten aanzien van vroege revalidatie/mobilisatie op
de MC

• MDO-revalidatie en nazorg

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Methodisch gegevens verzamelen ter indicatie of contra indicatie van
revitalisatie en revalidatie

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling
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• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een (verpleegkundige)
werkdiagnose formuleren met specifieke aandacht voor revalidatie op de
MC

• Participeren in MDO met fysio, diëtiek, logopedie, psychologie, artsen en in
samenspraak een haalbare mobilisatietechniek kiezen

• Een dagprogramma ten behoeve van de revalidatie maken en uitvoeren

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Rekening houden met het therapeutisch proces en de belastbaarheid van
de (responsieve) patiënt

• Mobiliseren en activeren van de patiënt volgens protocol /richtlijnen 
passend bij de situatie van de zorgvrager

• Observeren en bewaken van de vitale functies tijdens het revalidatieproces

• Evalueren en bijstellen van interventies

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

• Bevorderen van zelfzorg en zelfmanagement van de patiënt, rekening
houdend met beperkingen van de zorgvrager

• Betrekken van de familie bij de revalidatie, voorlichting geven en waar 
mogelijk hun hulp inschakelen

• Principes van motiverende gespreksvoering toepassen (de zorgvrager
uitdagen om vooruitgang te boeken)

• Methodisch rapporteren en overdragen van het voortgangsproces van de
revalidatie aan collega’s en andere disciplines

Gedrag 

• Draagt bij aan samenwerking binnen het team op inhoud en proces

• Toont verpleegkundig leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 6 maanden van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel AZ-opleiding-MC-3 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager in 
de acute setting 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het verlenen van verpleegkundige zorg aan een algemene 
zorgvrager met een hoogcomplexe zorgvraag.  

Kenmerken hoogcomplexe zorg op de MC 

• De zorgvrager verkeert in een toestand waarbij meerdere vitale functies
moeten worden ondersteund en/of overgenomen en waarbij de ingestelde
therapie frequent moet worden bijgesteld omdat de zorgvrager niet of
onvoldoende reageert op de therapie

• De gezondheidstoestand van de zorgvrager is sterk wisselend en moeilijk 
voorspelbaar

Andere kenmerken die de zorgsituatie op de MC hoogcomplex maken

• Actuele aandoeningen (somatisch, sociaal en/of psychisch) beïnvloeden
elkaar in sterke mate

• Er zijn meerdere specialismen/ketenpartners bij de directe zorg betrokken

• De zorgvrager kan veranderingen niet zelf signaleren en/of adequaat
reageren

• De onrustige en/of verwarde zorgvrager

• Er zijn veel/frequent (verpleegtechnische) interventies nodig

• Risicovolle complicaties zullen zich vrijwel zeker voordoen

• Naasten behoeven veel begeleiding

• De communicatie is ernstig bemoeilijkt en behoeft voortdurend aandacht
en inspanning

De activiteit omvat 

• Multidisciplinair samenwerken in teamverband

• Systematisch verzamelen van gegevens (ABCDE-methodiek)

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens

• Stellen van een verpleegkundige diagnose

• Bieden van voorstellen m.b.t. interventies en behandeling

• Plannen en coördineren van de zorg

• Assisteren bij medische interventies en onderzoek en verlenen direct
benodigde zorg

• Uitvoeren van specifieke verpleegtechnische handelingen

• Evalueren en frequent bijstellen van de ingestelde therapie

• Signaleren van onvoorziene en kritieke situaties en daarna handelen

• Voorbereiden en begeleiden van overplaatsing en transport

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Rapporteren en overdragen van zorg
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Beperkingen 
Tot deze activiteit behoort niet: 

• Zorg verlenen aan een zorgvrager met een circulatiestilstand in een IlS/ALS-
setting

• Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met een neurologische
aandoening

Voorwaardelijkheden 
De EPA kan worden afgerond wanneer: 

• De EPA’s ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

• De kern EPA’s zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☒ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Methodieken rond samenwerkingsprocessen (teamvaardigheden)

• Methoden voor verzamelen van gegevens (bijv. ABCDE, AMPLE) en risico-
inschatting (MEWS)

• Diagnostiek en onderzoek

• Anatomie, fysiologie, pathologie en de samenhang van de betrokken 
orgaansystemen (respiratoir-, circulatoir-, neurologisch-, afweer-, 
thermoregulatie-, digestief, zintuigelijke-, endocrien-, urogenitaal-, 
hemostatisch systeem) 

• Comorbiditeit

• MOF

• Oorzaken, behandeling en specifieke observaties bij verwardheid (delier,
psychiatrische aandoening, neurologische aandoening)

• Farmacodynamiek en farmacokinetiek

• Interpretatie van gegevens, (monitor, ecg, labwaarden, elektrolyten en
vochtbalans)

• Specifieke verpleegkundige interventies/ handelingen

• Acute bedreigingen van vitale functies

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt

• Relevante interventies bij acute aandoeningen (werking, bijwerking en
effect)

• Communicatietechnieken bij verstoorde spraak e/o verwardheid (delier)

• Begeleiding van de zorgvrager die veranderingen niet zelf kan signaleren
en/of adequaat kan reageren

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen en op basis van de
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• De gezondheidssituatie samenvatten en hieruit een verpleegkundige werk- 
en differentiaaldiagnose formuleren

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden
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• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties
gerelateerd aan de onderliggende (werk)diagnose en ingezette behandeling

• Assisteren bij (medische) onderzoek en behandeling en benodigde
apparatuur gebruiksklaar

• Anticiperen op mogelijke veranderingen in de (somatische, sociale en/of
psychische) gezondheidstoestand van de zorgvrager, proactief handelen en
improviseren

• Interventies en voorbehouden handelingen volgens de professionele
standaarden uitvoeren

• Interventies evalueren en zo nodig bijstellenstellen in overleg met de
behandelaar

• Voorstelen bieden m.b.t. interventies en behandeling

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan
volgens de principes van informed consent

• Begeleiding bieden, instrueren en uitleg geven aan de zorgvrager en
naasten t.a.v. behandeling, nabehandeling en controle

• Knelpunten herkennen in de communicatie, rekening houden met de 
(responsieve) mogelijkheden van de zorgvrager en omgaan met moeilijke
situaties als weerstand, heftige emoties en lastige interactiepatronen

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek

Gedrag 

• Toont een proactieve houding en verpleegkundig leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager 

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA toevertrouwd kan worden op supervisieniveau 4. 
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Titel AZ-opleiding-MC-4 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met 
een neurologische- of neurochirurgische aandoening 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het verlenen van hoogcomplexe zorg aan een zorgvrager die 
gekenmerkt wordt door een sterk wisselende en onvoorspelbare 
gezondheidstoestand. De vitale functies worden bewaakt en één of meerdere vitale 

functies worden ondersteund. De ingestelde therapie moet voortdurend worden 

bijgesteld. Mogelijk kan de zorgvrager de veranderingen zelf niet signaleren 
en/of adequaat kan reageren. De communicatie is ernstig bemoeilijkt en de 
zorgvrager behoeft voortdurend aandacht en inspanning. 

Deze hoogcomplexe zorg kan zich presenteren bij een zorgvrager met een 
neurologische of neurochirurgische aandoening zoals: 

• Trauma capitis

• Vasculaire aandoeningen

• Dwarslaesie

• Trombolyse

• Infectieziekte (meningitis, encefalitis)
En bij pre – en postoperatieve neurochirurgische patiënten (vaatafwijkingen, 
tumoren).

De activiteit omvat 

• Multidisciplinair samenwerken in teamverband

• Gestructureerd benaderen van de (spoed)situatie en het systematisch 
verzamelen van gegevens (ABCDE-methodiek)

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Assisteren bij onderzoek en behandeling en gebruiksklaar maken van
benodigde apparatuur 

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) voorbehouden handelingen

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies in overleg met de 
behandelaar 

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen)

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Voorbereiden en begeleiden van overplaatsing en transport

• Rapporteren en overdragen van zorg

Voorwaardelijkheden 
De EPA kan worden afgerond wanneer: 

• De EPA’s ‘Basis Acute Zorg’ ‘zijn toevertrouwd

• Kern EPA’s zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☒Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit
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Kennis • Methodieken rond samenwerkingsprocessen (teamvaardigheden)

• Anatomie, fysiologie, pathologie centraal zenuwstelsel

• Chronische en acute neurologische aandoeningen

• Neurochirurgische aandoeningen, specifieke chirurgische ingrepen en de
verpleegkundige aandachtsgebieden (pre- en postoperatief)

• Monitoring neurologische functies

• Specifieke verpleegkundige handelingen (bijv. drain en wond zorg)

• Vitale parameters (bijv. hemodynamiek en bewustzijn) en variaties hierop
gekoppeld aan neurologische aandoening

• Acute bedreigingen van vitale functies (bijv. inklemming)

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt, incl. gebruikte apparatuur

• Relevante interventies bij (acute) aandoeningen inclusief (bij)werking, 
complicaties en effect 

• Specifieke neurologische farmacologie

• Oorzaken, behandeling en specifieke observaties bij verwardheid (delier,
psychiatrische aandoening, neurologische aandoening)

• Neurorevalidatie

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Bijdragen aan een gestructureerde overdracht van de neurologische en/of 
neurochirurgische zorgvrager 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen en op basis van de
geconstateerde neurologisch probleem de urgentie bepalen

• Bewaken en monitoren van de vitale functies, (specifiek de neurologische
functie d.m.v. bijvoorbeeld GCS, EMV-score, drukmeting neuro-drains)

• Interpreteren van afwijkende vitale parameters en deze in verband brengen 
met het onderliggende ziektebeeld of de operatie

• De gezondheidssituatie samenvatten en hieruit een verpleegkundige werk-
en differentiaaldiagnose formuleren

• Voorstelen bieden m.b.t. interventies en behandeling

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Begeleiden en voorbereiden van de zorgvrager op transport, continueren
van de bewaking en de zorg tijdens het transport

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling

• Assisteren bij onderzoek en behandeling (bijv. lumbaalpunctie) en
benodigde apparatuur gebruiksklaar maken

• Verpleegkundige handelingen en interventies volgens de professionele
standaarden uitvoeren

• Evalueren en zo nodig bijstellen van toegepaste interventies

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Begeleiding bieden, instrueren en uitleg geven aan de zorgvrager en
naasten t.a.v. behandeling, nabehandeling en controle
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• Knelpunten in de communicatie herkennen, rekening houden met de 
(responsieve) mogelijkheden van de zorgvrager en omgaan met moeilijke 
situaties als weerstand, heftige emoties en lastige interactiepatronen 

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek (bijv. acute verslechtering, MDO) 

 
Gedrag 

• Draagt bij aan samenwerking binnen het team op inhoud en proces 

• Toont verpleegkundige leiderschap 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair)  

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie  

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden.  
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Titel  AZ-opleiding-MC-5 Zorg verlenen aan zorgvrager na cardio-chirurgische 
ingreep 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het verlenen van postoperatieve zorg > 24 uur aan een zorgvrager 
die een cardio chirurgische operatie of een Pulmonalis entarteriectomie heeft 
ondergaan. De zorgvrager wordt bewaakt en meerdere vitale functies worden 
ondersteund (inotropie, PM, NIV). De ingestelde therapie moet frequent 
worden geëvalueerd en bijgesteld. 
 

Operaties die de patiënt heeft ondergaan zijn bijvoorbeeld:  

• Pulmonalis entarteriectomie 

• Bypass chirurgie, Coronair Artery Bypass Grafting (CABG) 

• Aorta chirurgie (dissectie, Bentall procedure) 

• Klep en ritme chirurgie  

• Thorcacoscopische pulmonaalveneisolatie via Video Assisted Thorascopic 
Surgery) (VATS) 

• Transcatheter Aortic Valve Implantatinon (TAVI) 
 
De activiteit omvat 

• Systematisch verzamelen van gegevens  

• Bewaken en monitoren van de vitale functies   

• Analyseren en interpreteren van de gegevens    

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose  

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg 

• Uitvoeren van de postoperatieve zorg volgens protocol 

• Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en interventies  

• Evalueren effect van verrichte interventies en indien nodig bijstellen beleid   

• Signaleren van onvoorziene en kritieke situaties; waar nodig inschakelen 
van hulp 

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines (incl. 
nazorg traject) 

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten   

• Evalueren, rapporteren en overdragen van zorg 
 
Voorwaardelijkheden 
De EPA kan worden afgerond wanneer: 

• De EPA’s ‘Basis Acute Zorg’ 

• Kern EPA’s MC zijn toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 
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Kennis • Specifieke cardiologische anatomie en patho- fysiologie (hartziekten)

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen t.a.v. pre en postoperatieve zorg bij
cardio chirurgische ingrepen zoals in de werkpraktijk worden gebruikt

• Chirurgische behandelmethoden

• Vitale functies/ hemodynamiek passend bij de ingreep (monitoring,
vochtbalans, e.d.)

• Complicaties passend bij de specifieke ingreep (circulatie, ventilatie, infectie
ed.)

• Specifieke verpleegkundige zorg (medicatie, wondzorg, thoraxdrainage)

• Specifieke apparatuur (bijv. drempelen Pacemaker)

• Specifieke medicatie (bijvoorbeeld immunosuppressiva, inotropie)

• Relevante interventies bij acute aandoeningen inclusief werking, bijwerking
en effect

• Nazorg /ketenzorg

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen t.a.v. de ingreep (relevante 
voorgeschiedenis, verslag uitgevoerde operatie/interventie, opgetreden 
problemen en complicaties, bijzonderheden t.a.v. noodzakelijke 
vervolgbehandeling)

• Bewaken en monitoren van de vitale functies

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een (verpleegkundige)
werk- en differentiaaldiagnose formuleren

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de
(werk)diagnose

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling

• Assisteren bij (medische) interventies (bijv. bij het inbrengen van een
centraal veneuze katheter, arterielijn)

• Postoperatieve zorg volgens protocol uitvoeren (postoperatieve instructies,
wondzorg, thoraxdrain, biopten, drempelen pacemaker)

• Interventies systematisch evalueren en waar nodig bijstellen

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten

• Stimuleren tot zelfmanagement met het oog op de thuissituatie
(bijvoorbeeld medicatietraining)

• Rapporteren en methodisch overdragen aan collega’s en andere disciplines,
ook onder tijdsdruk en in een stressvolle situatie

• Bijdragen aan een goede afstemming en overdracht van gegevens in de
ketenzorg t.b.v. nazorgtraject
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 Gedrag 

• Toont proactieve houding en verpleegkundig leiderschap 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair)  

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie  

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen  

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren  

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden.  
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Titel  AZ-opleiding-CCU-1 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager 
met (acute) thoracale pijnklachten 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het verlenen van zorg waarbij meerdere vitale functies van de 
zorgvrager worden ondersteund. De zorgvrager heeft een instabiele 
gezondheidstoestand die sterk wisselend en moeilijk voorspelbaar is. De 
ingestelde therapie moet voortdurend worden bijgesteld omdat de zorgvrager 
niet of onvoldoende reageert op de therapie.  
De zorgvrager wordt opgenomen of behandeld óf overbrugt de tijd die nodig is 
om behandeld te worden op de hartkatheterisatie-afdeling (HCK) of de 
operatiekamer (OK). 
 
De activiteit omvat 

• Overnemen van de zorgvrager van de ketenpartner 

• Gestructureerd benaderen van de (spoed)situatie en het systematisch 
verzamelen van gegevens (ABCDE-methodiek) 

• Bewaken en monitoren van vitale functies  

• Verrichten van diagnostisch onderzoek en verlenen van direct benodigde 
zorg  

• Analyseren en interpreteren van gegevens  

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose  

• Bieden van voorstellen m.b.t. interventies en behandeling  

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg 

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen 

• Frequent bijstellen ingestelde therapie 

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen) 

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies  

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines; waar 
nodig inschakelen van hulp 

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten 

• Voorbereiden op CAG/ PCI/ CABG 

• Voorbereiden en begeleiden van overplaatsing en transport 

• Rapporteren en overdragen van zorg 
 
Beperkingen 
Tot deze activiteit behoort niet: 

• Zorg aan patiënten met een circulatiestilstand in een ALS-setting  

• Operatieve zorg en zorg op HCK 
 
Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s van de Basis Acute Zorg zijn 
toevertrouwd  

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☒ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 
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Kennis • Pathologie van de circulatie en de samenhang met de betrokken 
orgaansystemen  

• Pathofysiologie van thoracale pijn en differentiaaldiagnoses (bijv. 
ontstekingen van het hart, slokdarm/ maagproblematiek, longproblematiek, 
aortastenose, Takotsubo, aortadissectie) 

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de zorgvrager 
(karakteristieken) of het onderliggende ziektebeeld en/of cardiaal falen 

• Interpretatie 12-afleidingen ECG 

• Laboratoriumuitslagen (bijv. cardiale markers) 

• Diagnostiek, onderzoek bij thoracale pijnklachten 

• Relevante interventies en bijbehorende farmacologie bij acute thoracale 
pijn 

• (Late) complicaties en behandeling 

• Acute bedreigingen van vitale functies (bijv. shock, circulatiestilstand)  

• (Instabiele) Angina pectoris, NSTEMI en STEMI met de specifieke 
aandachtspunten per infarctgebieden 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (voert lichamelijk onderzoek 
uit en verricht metingen)  

• 12 afleidingen ECG afnemen en interpreteren 

• Bewaken en monitoren van de vitale functies 

• Interpreteren van de verzamelde gegevens (bijv. cardiale markers, 
pijnscore) en hieruit een verpleegkundige werk- en differentiaaldiagnose 
formuleren  

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op 
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling 

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële) 
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose 

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen  

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden 

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’ 

• Assisteren en begeleiden bij onderzoek en behandeling 

• De zorgvrager voorbereiden op behandeling (interventie/chirurgie) en 
transport 

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren (bijv. 
medicatie, zuurstof) 

• Toegepaste interventies evalueren en bijstellen  

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen  

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten  

• Continueren van de zorg en bewaking tijdens transport 

• Methodisch overdragen aan collega’s en andere disciplines (bijv. acute 
verslechtering, dienstoverdracht, MDO) 
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 Gedrag 

• Toont verpleegkundige leiderschap 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair) 

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 9 maanden opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel  AZ-opleiding-CCU-2 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager 
met (acuut)hartfalen 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de zorg aan een zorgvrager met acuut, chronisch of reversibel 
hartfalen. De situatie van de zorgvrager is sterk wisselend en moeilijk 
voorspelbaar. De zorgvrager verkeert in een toestand waarbij meerdere vitale 
functies moeten worden ondersteund en de ingestelde therapie voortdurend 
moet worden bijgesteld omdat de zorgvrager niet of onvoldoende reageert op 
de therapie. 
 
De activiteit omvat 

• Overnemen van de patiënt van de ketenpartner 

• Gestructureerd benaderen van de (spoed)situatie en het systematisch 
verzamelen van gegevens (ABCDE-methodiek) 

• Bewaken en monitoren van vitale functies  

• Verrichten van diagnostisch onderzoek en verlenen van de direct benodigde 
zorg  

• Analyseren en interpreteren van gegevens  

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose  

• Bieden van voorstellen m.b.t. interventies en behandeling  

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg 

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen 

• Frequent bijstellen van ingestelde therapie 

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen) 

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies  

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines; waar 
nodig inschakelen van hulp 

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten 

• Inzetten van en samenwerken met collega’s en andere disciplines  

• Rapporteren en overdragen van zorg 
 
Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet de zorg aan patiënten met mechanische 
circulatoire ondersteuning  

 
Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s van de Basis Acute Zorg zijn 
toevertrouwd  

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 
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Kennis • Pathofysiologie van hartfalen (zoals verminderde myocard functie, 
verandering in druk, verandering in volumebelasting, instroom-
belemmering en niet cardiale oorzaken)  

• Symptomen van hartfalen gerelateerd aan de pathofysiologie 

• 12-afleidingen ECG  

• Laboratoriumuitslagen (bijv. cardiale markers) 

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de zorgvrager 
(karakteristieken) of het onderliggende ziektebeeld en/of hartfalen 

• Diagnostiek, onderzoek en behandeling (bijv. farmacologisch, drainage) 

• Complicaties als gevolg van (behandeling) hartfalen 

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen t.a.v. hartfalen zoals in de werkpraktijk 
worden gebruikt 

• Leefstijl en voedingspatroon 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op systematische wijze gegevens verzamelen (overdracht, lab uitslagen, 
lichamelijk onderzoek, monitoring en metingen)  

• Bewaken en monitoren van de vitale functies 

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een verpleegkundige 
werk- en differentiaal diagnose formuleren  

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op 
basis van de gezondheidsproblemen (hartfalen) en ingezette behandeling 

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële) 
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose 

• Aanvullende informatie verzamelen ter verduidelijking van het beeld 

• Op basis van de klinische problemen en het opgestelde medische beleid 
interventies bepalen (bijv. benodigde bewaking vaststellen en afstemmen) 

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden 

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’ 

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren 

• Assisteren bij (medische) interventies (bijv. bij het inbrengen van een 
centraal veneuze katheter, arterielijn) 

• Op systematische wijze de ingezette interventies evalueren 

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen  

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan 
volgens de principes van informed consent  

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten  

• Methodisch overdragen aan collega’s en andere disciplines, ook onder 
tijdsdruk en in een stressvolle situatie (bijv. acute verslechtering) 

 
Gedrag 

• Toont verpleegkundige leiderschap 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair) 
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• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen · 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 12 maanden in de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel  AZ-opleiding-CCU-3 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager 
met (acute) ritme en geleidingsstoornissen 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de zorg aan een zorgvrager die opgenomen is met (acute) ritme- 
en/of geleidingsstoornissen, waarbij de zorgsituatie sterk wisselend en moeilijk 
voorspelbaar is. De zorgvrager verkeert in een toestand waarbij meerdere 
vitale functies moeten worden ondersteund en de ingestelde therapie 
voortdurend moet worden bijgesteld onder bewaking omdat de zorgvrager 
niet of onvoldoende reageert op de therapie. 
 
De activiteit omvat 

• Gestructureerd benaderen van de (spoed)situatie en het systematisch 
verzamelen van gegevens (ABCDE-methodiek) 

• Systematisch verzamelen van gegevens (bijv. overdracht, anamnese, vitale 
functies, lichamelijk onderzoek) 

• Bewaken en monitoren van vitale functies  

• Systematisch interpreteren van een geregistreerd hartritme en 12 
afleidingen elektrocardiogram 

• Verrichten diagnostisch onderzoek en verlenen direct benodigde zorg  

• Analyseren en interpreteren van gegevens  

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose  

• Bieden van voorstellen m.b.t. interventies en behandeling  

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg 

• Frequent bijstellen ingestelde therapie 

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen  

• Evalueren effect van verrichte interventies en indien nodig bijstellen beleid  

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen) 

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten 

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines; waar 
nodig inschakelen van hulp 

• Evalueren en rapporteren van zorg 
 
Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet de zorg voor zorgvragers met ritme- en 
geleidingsstoornissen met hemodynamische stabiliteit 

 
Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s van de Basis Acute Zorg zijn 
toevertrouwd  

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 
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Kennis • Pathofysiologie en de symptomen van ritme en geleidingsstoornissen 

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de zorgvrager 
(karakteristieken) of het onderliggende ziektebeeld 

• Diagnostiek van ritme- en geleidingsstoornissen 

• Interpretatie 12-afleidingen ECG en laboratoriumuitslagen (bijv. cardiale 
markers) 

• Behandeling van ritme- en geleidingstoornissen in de acute en niet acute 
fase (bijv. implanteerbare cardioverter defibrillator, positief/negatief 
chronotrope medicatie, positief/negatief dromotrope medicatie, 
cardioversie (elektrisch/chemisch), defibrillatie (extern), pacemaker) 

• Complicaties behandeling ritme en geleidingsstoornissen 

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen t.a.v. ritme en geleidingstoornissen 
zoals in de werkpraktijk worden gebruikt 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Gestructureerd benaderen van de (spoed)situatie en het systematisch 
verzamelen van gegevens (ABCDE-methodiek) 

• Op systematische wijze gegevens verzamelen, (denk aan overdracht, lab 
uitslagen, lichamelijk onderzoek, monitoring en metingen) 

• Bewaken en monitoren van de vitale functies 

• Systematisch interpreteren van een geregistreerd hartritme 

• Systematisch interpreteren van een 12 afleidingen elektrocardiogram 

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een verpleegkundige 
werk- en differentiaaldiagnose formuleren  

• Verklaren van de klinische presentatie vanuit de pathofysiologie van de 
ritme- en geleidingstoornis(sen) 

• Aanvullende informatie verzamelen om een duidelijker beeld te krijgen 

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op 
basis van de gezondheidsproblemen en de ingezette behandeling 

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële) 
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose 

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden 

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’ 

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren (rekening 
houden met interventies die gecontra-indiceerd zijn) 

• Voorstellen m.b.t. interventies en behandeling bieden  

• Assisteren bij (medische) interventies (bijv. bij het inbrengen van een 
centraal veneuze katheter, arterielijn) 

• Interventies systematisch evalueren en waar nodig bijstellen. 

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen  

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan 
volgens de principes van informed consent  

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten  

• Methodisch overdragen aan collega’s en andere disciplines, ook onder 
tijdsdruk en in een stressvolle situatie (bijv. acute verslechtering) 

 



Vero
ud

erd
e v

ers
ie

© CZO Flex Level AZ-opleiding-CCU-3 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met 
(acute) ritme en geleidingsstoornissen 

104 

Gedrag 

• Toont verpleegkundige leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau De verwachting is dat de student na 1 jaar de EPA op supervisieniveau 4
toevertrouwd kan worden.
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Titel  AZ-opleiding-CCU-4 Zorg verlenen aan een zorgvrager voor en na 
percutane interventie 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de zorg aan een zorgvrager voor en na een percutane interventie 
(zowel acuut als gepland), waarbij één of meerdere vitale functies worden 
ondersteund en de zorgvrager goed reageert op de ingestelde therapie.  Het 
betreft de volgende interventies: 

• Percutane hartklepvervangingen 

• Percutane coronaire interventies 

• Percutane congenitale correcties 

• Percutane invasieve drukmetingen 

• Percutane elektrofysiologische ablatie 

• Devise implantaties (PM/ICD en looprecorders)  
 
De activiteit omvat 

• Systematisch verzamelen van gegevens (bijv. overdracht, anamnese, vitale 
functies, lichamelijk onderzoek) 

• Bewaken en monitoren van vitale functies  

• Analyseren en interpreteren van gegevens van de cardiale patiënt in relatie 
tot de procedure  

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose 

• Plannen en coördineren van de zorg rondom de percutane interventie  

• Voorbereiden op percutane interventie 

• Stabiliseren van de gezondheidstoestand van de zorgvrager  

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen  

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen) 

• Uitvoeren van interventies op basis van prioriteiten 

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies  

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines; waar 
nodig inschakelen van hulp 

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten 

• Voorbereiden en begeleiden van transport van (in)stabiele zorgvrager 

• Nazorgtraject percutane interventie 

• Evalueren en rapporteren van zorg 
 
Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet de zorg tijdens de ingreep op de 
interventiekamers/ hartkatheterisatie kamers valt 

 
Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s van de Basis Acute Zorg zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 
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Kennis • Percutane interventies (bijv. CAG, PCI), behandeling, effect en (late) 
complicaties 

• Farmacologie  

• Monitoring in relatie tot de interventie 

• Interpretatie ritme en 12-afleidingen ECG en laboratoriumuitslagen 
(elektrofysiologie) in relatie tot percutane interventies 

• Indicaties en contra indicaties  effect en complicaties als gevolg van 
percutane interventie 

• Specifieke verpleegkundige zorg en voorbehouden handelingen rondom 
percutane interventies 

• Richtlijnen en behandelingsprotocollen t.a.v. percutane interventies zoals in 
de werkpraktijk worden gebruikt 

• EFO en Ablatie/PM implantatie 

• Externe pacemakers 

• Acute bedreigingen van vitale functies t.g.v. percutane interventie 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Zorgen voor de opvang en stabilisatie van de (acute)zorgvrager voor en na 
de percutane interventie 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (voert lichamelijk onderzoek 
uit en verricht metingen)  

• Bewaken en monitoren van de vitale functies (specifiek hartritme in relatie 
tot ondergane procedure) 

• Interpreteren van de verzamelde gegevens in relatie tot de procedure en 
hieruit een verpleegkundige werk- en differentiaal diagnose formuleren  

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op 
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling 

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële) 
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose 

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden 

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’ 

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines 

• Assisteren en/of begeleiden bij onderzoek en behandeling 

• Specifieke verpleegkundige zorg uitvoeren in relatie tot de percutane 
ingreep die de patiënt heeft ondergaan 

• Interventies en voorbehouden handelingen volgens de professionele 
standaarden uitvoeren (bijv. drempelen pacemaker) 

• Zorg dragen voor transport (in)stabiele patiënt  

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen  

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan 
volgens de principes van informed consent  

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten 
voor en na de percutane interventie  

• Instructie en uitleg aan de zorgvrager en naasten geven t.a.v. 
nazorgprocedure 
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• Methodisch overdragen aan andere hulpverleners (bijv. acute 
verslechtering, dienstoverdracht, MDO, overplaatsing, etc.) 

 
Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair) 

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen  

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na aan het eind van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel  AZ-opleiding-CCU-5 Zorg verlenen aan zorgvrager rondom cardio-
chirurgische ingreep 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het verlenen van pre- en postoperatieve zorg aan een zorgvrager die 

een cardio chirurgische operatie moet of heeft ondergaan. De zorgvrager kenmerkt 
zich door een instabiele gezondheidstoestand die sterk wisselend en moeilijk 
voorspelbaar is. De zorgvrager wordt bewaakt, meerdere vitale functies worden 
ondersteund (inotropie, PM, NIV) en de ingestelde therapie moet voortdurend 
worden bijgesteld omdat de zorgvrager niet of onvoldoende reageert op de 
therapie.   
 
Voorbeelden cardiochirurgische operaties die zorgvrager ondergaat: 

• Bypass chirurgie, Coronair Artery Bypass Grafting (CABG) 

• Aorta chirurgie (dissectie, Bentall procedure) 

• Longchirurgie, 

• Pulmonalis entarteriectomie (PEA) 

• Thorcacoscopische pulmonaalveneisolatie via Video Assisted Thorascopic 
Surgery) (VATS) 

• Klepchirurgie  

• Transcatheter Aortic Valve Implantatinon (TAVI) 

• Ritmechirurgie  

• HTX 
 
De activiteit omvat 

• Verrichten van diagnostisch onderzoek (screening) en verlenen van direct 
benodigde zorg  

• Systematisch verzamelen van gegevens (bijv. anamnese, lichamelijk 
onderzoek) 

• Bewaken en monitoren van vitale functies  

• Analyseren en interpreteren van de gegevens  

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose  

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg 

• Uitvoeren van de pre- en postoperatieve zorg volgens protocol  

• Uitvoeren van specifieke verpleegtechnische handelingen  

• Evalueren effect van verrichte interventies en indien nodig bijstellen beleid   

• Signaleren van onvoorziene en kritieke situaties; waar nodig inschakelen 
van hulp 

• Voorbereiden en begeleiden van transport 

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere 
disciplines/ketenpartner(incl. nazorgtraject) 

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten   

• Evalueren en rapporteren en overdragen van zorg 
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Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet zorg verlenen aan een zorgvrager met VAD-
therapie (specifieke EPA)

Voorwaardelijkheden 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer: 

• EPA’s van de Basis Acute Zorg zijn toevertrouwd

• Kern EPA’s CCU zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☒ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Specifieke cardiologische anatomie en patho- fysiologie (hartziekten)

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen t.a.v. pre en postoperatieve zorg bij 
cardio chirurgische ingrepen zoals in de werkpraktijk worden gebruikt

• Chirurgische behandelmethoden

• Harttransplantatie (HTX), landelijke richtlijn en instellingsprotocol 
(Indicaties en contra indicaties voor HTX-therapie, screening, complicaties 
HTX, ect.)

• Werkwijze en organisatie van Eurotransplant en donatieprocedure van
desbetreffend hartcentrum

• Vitale functies/ hemodynamiek passend bij cardiochirurgische ingrepen
(bijv. monitoring, vochtbalans)

• Complicaties passend bij cardiochirurgische ingrepen (circulatie, ventilatie,
infectie ed.)

• Specifieke verpleegkundige zorg (medicatie, wondzorg, thoraxdrainage)

• Specifieke apparatuur (bijv. drempelen Pacemaker)

• Specifieke medicatie (bijvoorbeeld immunosuppressiva, inotropie)

• Relevante interventies bij acute aandoeningen inclusief werking, bijwerking
en effect

• Nazorg /ketenzorg

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden

• Zowel pre als postoperatief op methodische wijze gegevens verzamelen,
(bijv. voorgeschiedenis, uitgevoerde operatie, complicaties, lab)

• Bewaken en monitoren van de vitale functies (Bij HTX extra aandacht voor 
herkennen signalen van afstoting)

• Analyseren en interpreteren van de verzamelde gegevens

• Variaties van vitale parameters in verband brengen met karakteristieken
van de zorgvrager of kenmerken van het onderliggende
ziektebeeld /operatie

• De gezondheidssituatie samenvatten en hieruit een (verpleegkundige)
werk- en differentiaaldiagnose formuleren

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Begeleiden en voorbereiden van de zorgvrager op transport, continueren
van de bewaking en de zorg tijdens het transport
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• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op 
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling 

• Assisteren bij (medische) interventies (bijv. bij het inbrengen van een 
centraal veneuze katheter, arterielijn) 

• Postoperatieve zorg volgens protocol uitvoeren (bijv. wondzorg, 
thoraxdrain, biopten, drempelen pacemaker) 

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren 

• Interventies systematisch evalueren en waar nodig bijstellen 

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen  

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten  

• Stimuleren tot zelfmanagement met het oog op de thuissituatie 
(bijvoorbeeld medicatietraining) 

• Rapporteren en methodisch overdragen aan collega’s en andere disciplines, 
ook onder tijdsdruk en in een stressvolle situatie 

• Bijdragen aan een goede afstemming en overdracht van gegevens in de 
ketenzorg t.b.v. nazorgtraject 

 
Gedrag 

• Toont proactieve houding en verpleegkundige leiderschap 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair)  

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie  

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student aan het eind van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel  AZ-opleiding-CCU-6 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager 
met behulp van geavanceerde hemodynamische monitoring 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het verlenen van zorg met behulp van (non) invasieve monitoring 
van de hemodynamiek en invasieve hartminuutvolume monitoring (bijv. arteria 
pulmonalis catheter of transpulmonale thermodilutie).  
De zorgvrager kenmerkt zich door een gezondheidstoestand die sterk 
wisselend en onvoorspelbaar is. De zorgvrager verkeert in een toestand 
waarbij meerdere vitale functies moeten worden ondersteund en waarbij de 
ingestelde therapie frequent moet worden bijgesteld omdat de zorgvrager niet 
of onvoldoende reageert op de therapie. 
 
De activiteit omvat 

• Systematisch verzamelen van gegevens (bijv. overdracht, anamnese, 
lichamelijk onderzoek) 

• Bewaken en geavanceerd monitoren van vitale functies  

• Analyseren en interpreteren van de gegevens  

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose  

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg 

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen  

• Verlenen van specifieke zorg rondom de geavanceerde hemodynamische 
monitoring (bijv. voorkomen infectie invasieve toegangswegen voor 
monitoring) 

• Structureel evalueren van het effect van verrichte interventies aan de hand 
van de invasieve monitoring en indien nodig bijstellen beleid  

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen) 

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines; waar 
nodig inschakelen van hulp 

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten   

• Begeleiden van de zorgvrager en diens naasten rond de psychische impact 
van de intensieve bewaking 

• Evalueren en rapporteren van zorg 
 
Voorwaardelijkheden 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer: 

• EPA’s van de Basis Acute Zorg zijn toevertrouwd 

• Kern EPA’s CCU zijn toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 



Vero
ud

erd
e ve

rsi
e

© CZO Flex Level AZ-opleiding-CCU-6 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager met 
behulp van geavanceerde hemodynamische monitoring  

112 

Kennis • Indicaties en contra- indicaties voor geavanceerde hemodynamische 
monitoring 

• Hemodynamische veranderingen gerelateerd aan pathofysiologie: 

• Pathofysiologie acuut myocardinfarct met LV of RV falen 

• Pathofysiologie acuut myocardinfarct met mechanische complicaties 

• Pathofysiologie shock 

• Pathofysiologie acuut cardiaal longoedeem 

• Werkingsmechanisme van geavanceerde hemodynamische monitoring (incl. 
factoren die van invloed zijn op metingen) 

• Gebruik/ bediening apparatuur (opstarten, aansluiten, kalibreren, uitvoeren 
metingen) 

• Procedure van het plaatsen van centrale lijnen en de katheter(s) 

• Geavanceerde meting (bijv. Swan Ganz Catheter, PiCCO): centraal veneuze 
zuurstofsaturatie en cardiac output (CO) 

• Normaalwaarden van volume, druk en weerstand in de verschillende 
compartimenten 

• Complicaties van geavanceerde hemodynamische monitoring 

• Farmacologie 

• Relevante interventies bij acute aandoeningen inclusief werking, bijwerking 
en effect  

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen zoals in de werkpraktijk worden 
gebruikt 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op systematische wijze gegevens verzamelen over de hemodynamiek 
d.m.v. geavanceerde hemodynamische monitoring en de kwaliteit van de 
metingen beoordelen  

• Bewaken en monitoren van de vitale functies m.b.v. geavanceerde 
hemodynamische monitoring 

• Apparatuur bedienen volgens het daarvoor geldende voorschrift. 

• Registreren zo dat de gemeten waarden een realistische afspiegeling zijn 
van de actuele situatie 

• Variaties van vitale parameters in verband brengen met karakteristieken 
van de zorgvrager of kenmerken van het onderliggende ziektebeeld  

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op 
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling (maakt 
risicoanalyse) 

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een (verpleegkundige) 
werk- en differentiaaldiagnose formuleren  

• Bepalen of aanvullende gegevens verzameld moeten worden om een 
duidelijker beeld te krijgen van de situatie of ter bevestiging van de 
klinische probleemstellingen 

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële) 
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose 

• Vanuit de klinische probleemstellingen (verpleegkundige) interventies 
bepalen 

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden 
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• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’ 

• Interventies en voorbehouden handelingen volgens de professionele 
standaarden uitvoeren (bijv. verzorging centrale lijnen) 

• Interventies systematisch evalueren en waar nodig bijstellen 

• Assisteren of begeleiden bij onderzoek en behandeling  

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen  

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan 
volgens de principes van informed consent  

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten  

• De zorgvrager ondersteunen in zijn psychisch welbevinden bij de intensieve 
monitoring 

• Methodisch overdragen aan andere hulpverleners (bijv. acute 
verslechtering, dienstoverdracht, MDO, etc.) 

 
Gedrag 

• Toont professioneel leiderschap 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair) 

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel  AZ-opleiding-CCU-7 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager 
met mechanische circulatoire ondersteuning 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het verlenen van zorg waarbij de circulatie van de zorgvrager 
invasief wordt ondersteund door één van de volgende mechanieken:  

• Intra Aortale Ballon Pomp 

• Impella  

• Extra Corporeal Life Support (ECLS) 
 
De zorgvrager kenmerkt zich door een gezondheidstoestand die sterk 
wisselend en onvoorspelbaar is. De zorgvrager verkeert in een toestand 
waarbij meerdere vitale functies moeten worden ondersteund en/of 
overgenomen en waarbij de ingestelde therapie frequent moet worden 
bijgesteld op basis van de monitoring omdat de zorgvrager niet of 
onvoldoende reageert op de therapie. 
 
De activiteit omvat 

• Systematisch verzamelen van gegevens (bijv. overdracht, anamnese, 
lichamelijk onderzoek) 

• Bewaken en geavanceerd monitoren van vitale functies  

• Systematisch registreren en beoordelen van het effect van de mechanische 
ondersteuning  

• Analyseren en interpreteren van de verzamelde gegevens  

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose  

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg 

• Uitvoeren van specifieke verpleegkundige zorg bij mechanische circulatoire 
ondersteuning 

• Structureel evalueren van het effect van verrichte interventies en indien 
nodig bijstellen beleid  

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties/complicaties 
(interventies bepalen) 

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines; waar 
nodig inschakelen van hulp 

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten 

• Evalueren en rapporteren van zorg 
 
Voorwaardelijkheden 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer: 

• EPA’s van de Basis Acute Zorg zijn toevertrouwd 

• Kern EPA’s CCU zijn toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 
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Kennis • Pathofysiologie van de circulatie gerelateerd aan hemodynamische 
veranderingen en in samenhang met de betrokken orgaansystemen 

• Geavanceerde bewaking vitale functies bij gebruik van mechanische 
ondersteuning 

• Indicatie en contra-indicaties voor mechanische circulatoire ondersteuning 
en drukmeting 

• Werkingsmechanisme en complicaties mechanische circulatoire 
ondersteuning en drukmeting: 

• Intra Aortale Ballon Pomp 

• Mechanische ondersteuning van het linker ventrikel 

• Extra Corporeal Life Support 

• Specifieke verpleegkundige zorg bij mechanische circulaire ondersteuning 

• Gebruik/ bediening apparatuur (opstarten, aansluiten, kalibreren, uitvoeren 
en herkennen curves metingen) 

• Normaalwaarden van druk, weerstand, flow en volume in de circulatie 

• Stollingsproces toegespitst op gebruik van mechanische ondersteuning 

• Relevante interventies bij acute aandoeningen (incl. reanimatiesetting) 
inclusief werking, bijwerking en effect  

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen zoals in de werkpraktijk worden 
gebruikt 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen en op basis van de 
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen 

• De apparatuur en alarmgrenzen instellen conform beleid (mate van 
ondersteuning, triggerbron, bron van controle) apparatuur bedienen 
volgens het daarvoor gelden voorschrift 

• Systematisch registeren en beoordelen van het effect van de mechanische 
ondersteuning 

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een(verpleegkundige) 
werk- en differentiaaldiagnose formuleren  

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële) 
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose 

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden 

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’ 

• Specifieke verpleegkundige handelingen bij mechanische circulatoire 
ondersteuning uitvoeren volgens de professionele standaarden en 
afspraken 

• Assisteren of begeleiden bij onderzoek en behandeling  

• Interventies systematisch evalueren en waar nodig bijstellen 

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen  

• Voorbereiden, begeleiden en bewaken van transport van een zorgvrager 
met mechanische circulatoire ondersteuning (planning, team, middelen en 
bewaking) 

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten  
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• Ondersteunen van het psychisch welbevinden van de zorgvrager ten 
gevolge van immobiliteit bij intensieve monitoring 

• Rapporteren en methodisch overdragen aan collega’s en andere disciplines 
(bijv. acute verslechtering, dienstoverdracht, MDO, etc.)  

 
Gedrag 

• Toont verpleegkundig leiderschap 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair) 

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel  AZ-opleiding-CCU-8 Zorg verlenen aan een zorgvrager met ventriculair 
hulpmiddel (VAD) 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Deze activiteit betreft de pre- en postoperatieve zorg voor een zorgvrager met 
een ventriculair hulpmiddel (VAD).  Hier vallen de volgende hulpmiddelen 
onder: 

• LVAD 

• RVAD 

• biVAD  
 
De activiteit omvat 

• Verrichten van diagnostisch onderzoek (screening) en verlenen van direct 
benodigde zorg  

• Systematisch verzamelen van gegevens (bijv. anamnese, lichamelijk 
onderzoek) 

• Bewaken en monitoren van vitale functies  

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens 

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose  

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg 

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen, 
waar nodig (tijdig) inschakelen van hulp)  

• Uitvoeren van de pre- en postoperatieve zorg volgens protocol  

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen  

• Evalueren effect van verrichte interventies en indien nodig bijstellen beleid  

• Voorbereiden en begeleiden van transport 

• Overleg met verpleegkundig specialist en/of medisch specialist bij instellen 
VAD  

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten 

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines  

• Inzetten van en samenwerken met collega’s en ketenpartner (nazorg 
traject)  

• Evalueren en rapporteren van zorg 
 
Voorwaardelijkheden 
Deze EPA kan worden afgerond wanneer: 

• EPA’s van de Basis Acute Zorg zijn toevertrouwd 

• Kern EPA’s CCU zijn toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 
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Kennis • Implantatie (VAD) bij acuut en chronisch hartfalen  

• Landelijke richtlijnen rondom de VAD 

• Indicatiestelling voor een VAD (bridge to transplant, bridge to 
decision/candidacy of als destination therapie als alternatief voor 
harttransplantatie)  

• Contra indicaties voor VAD-therapie 

• Vroege en late complicaties bij VAD 

• Pre- en postoperatieve verpleegtechnische handelingen (bijv. drains) 

• Bewaking bij een zorgvrager met een VAD 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Zowel pre- als postoperatief op methodische wijze verzamelen van 
gegevens, (bijv. voorgeschiedenis, uitgevoerde operatie, complicaties, lab) 

• Bewaken en monitoren van de vitale functies pre en postoperatief 

• Interpreteren van de verzamelde gegevens (incl. VAD-waardes) en hieruit 
een (verpleegkundige) werk- en differentiaaldiagnose formuleren  

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op 
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling 

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële) 
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose 

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden 

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’ 

• Postoperatieve zorg volgens protocol uitvoeren (postoperatieve instructies, 
wondzorg,) 

• Specifieke verpleegkundige zorg en interventies bij de VAD uitvoeren 
conform instellingsafspraken (bijv. verzorgen driveline /insteek, lab 
bepalen) 

• Assisteren bij (medische) interventies (bijv. bij het inbrengen van een 
centraal veneuze katheter, arterielijn) 

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren 

• Interventies systematisch evalueren en waar nodig bijstellen 

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen  

• Handelen in geval van een ALS-setting volgens reanimatieprotocol VAD-
dragers 

• De zorgvrager en naasten psychisch en sociaal begeleiden in de fase 
rondom operatie (acceptatie, realisatie en het weer opzoeken van de 
nieuwe grenzen) 

• Stimuleren tot zelfmanagement met het oog op de thuissituatie (aanleren 
voorbehouden handelingen, zelfstandige omgang VAD-apparatuur) 

• Samenwerken met andere disciplines in een VAD-traject 

• Methodisch overdragen aan collega’s en andere disciplines (bijv. acute 
verslechtering, dienstoverdracht, MDO, etc.) 
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 Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair) 

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel  AZ-opleiding-CCU-9 Zorgdragen voor de eerste opvang van een 
zorgvrager met (acute) cardiale klachten op de EHH 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het uitvoeren van eerste opvang en onderzoek van (laag- en 
middencomplexe) zorgvragers op de EHH met een verdenking op acute en 
ernstige hartklachten, zoals pijn op de borst of hartritmestoornissen. Bij de 
zorgvrager wordt observatie, onderzoek en diagnostiek uitgevoerd en op basis 
van protocol een behandeling gestart. 
 
De activiteit omvat 

• Overnemen/ overdracht ontvangen van de zorgvrager van ketenpartner 

• Systematisch verzamelen van gegevens (bijv. overdracht, anamnese, 
lichamelijk onderzoek) en verrichten diagnostisch onderzoek 

• Bewaken en monitoren van de vitale functies  

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens  

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose  

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg 

• Inzetten van de behandeling/therapie volgens triage protocol 

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen 

• Signaleren van onvoorziene en kritieke situaties 

• Evalueren van het effect van verrichte interventies en indien nodig bijstellen 
beleid in afstemming met medisch verantwoordelijke  

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines; waar 
nodig inschakelen van hulp 

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten 

• Rapporteren/overdragen van de zorgvrager (ontslagprocedure) 
 
Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet de opvang van hoogcomplexe zorgvrager 
 
Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer EPA’s van de Basis Acute Zorg zijn 
toevertrouwd 
 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 

Kennis • Pathofysiologie van thoracale pijn en ritme- en geleidingsstoornissen 

• De differentiaaldiagnostiek en de daarbij horende onderzoeken van 
thoracale pijnklachten, niet levensbedreigende ritmestoornissen, dyspnoe, 
hypotensie, hypertensie en (near)collaps  

• Ritme- en geleidingsstoornissen van het hart 

• Interpretatie 12-afleidingen ECG 

• Richtlijnen en behandelingsprotocollen t.a.v. thoracale pijnklachten zoals in 
de werkpraktijk worden gebruikt 
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• Diagnostiek, onderzoek bij thoracale pijnklachten 

• Interventies en bijbehorende farmacologie bij (acute) thoracale pijn 

• Normale en afwijkende parameters van vitale functies 

• Triage protocol 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen over de gezondheidstoestand 
en diagnostisch onderzoek volgens triageprotocol verrichten 

• Bewaken en monitoren van de vitale functies  

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een verpleegkundige 
werk- en differentiaaldiagnose formuleren  

• Een risicoanalyse maken (triage levensbedreigend/ niet acuut, rekening 
houdend met het kort cyclisch karakter en de urgentie van de zorgsituatie) 

• Bepalen of aanvullende gegevens verzameld moeten om een duidelijker 
beeld te krijgen van de situatie/ ter bevestiging van de klinische problemen 

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële) 
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose 

• De behandeling/therapie volgens triage protocol inzetten 

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden 

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’ 

• Assisteren of begeleiden bij onderzoek en behandeling  

• Interventies systematisch evalueren en waar nodig bijstellen 

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen  

• Anticiperen op mogelijke veranderingen in de gezondheidstoestand van de 
zorgvrager, proactief handelen en improviseren 

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan 
volgens de principes van informed consent  

• Zorgvrager (en familie/relatie) informeren over (uitkomst triage en) de 
behandelmogelijkheden 

• Rapporteren en methodisch overdragen aan collega’s en andere disciplines 
(bijv. acute verslechtering, ontslag, overplaatsing) 

 

Gedrag 

• Toont verpleegkundig leiderschap 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair) 

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 
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Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel AZ-opleiding-CCU-10 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een 
cardiorespiratoir arrest binnen een ALS-team 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het behandelen van een zorgvrager met een cardio-respiratoir
arrest waarbij de zorgverlener wordt opgeroepen als lid van het ALS-team. De 
zorgverlener richt zich op het aanleren van specialistische reanimatie in
teamverband. Van de zorgverlener wordt verwacht dat deze de uitvoering van
het ALS-protocol coördineert en participeert binnen het ALS-team. Ook het
verlenen van de postreanimatiezorg valt onder deze EPA. Kenmerkend hierbij 
is dat er moet worden gewerkt in een multidisciplinair team, dat op ad-hoc 
basis wordt samengesteld en onder tijdsdruk en andere stressfactoren (niet
bekende omgeving) moet functioneren. Uitganspunt van deze EPA is de 
Advanced Life Support (ALS) zoals omschreven door de Nederlandse
Reanimatie Raad.  

De activiteit omvat 

• Verlenen van specialistische reanimatie in teamverband

• Coördineren en participeren in de direct benodigde reanimatiezorg in ALS
setting

• Verrichten van ABCDE (gestructureerde verzameling van de vitale gegevens)

• Aansluiten van de bewakingsapparatuur en ondersteunende hulpmiddelen

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens (specifiek
ritmestoornissen)

• Noodzaak tot reanimatie vaststellen op basis van de ritmestoornissen

• Maken van een risicoanalyse

• Reanimatieprocedure opstarten volgens de geldende richtlijnen

• Uitvoeren van (verpleegkundige) interventies en voorbehouden 
handelingen op basis van het Advanced Life Support algoritme (bijv. gebruik
defibrillator, medicatie toediening, luchtwegmanagement)

• Assisteren bij (medische) interventies (bijv. intubatie, centrale lijn,
thoraxdrain)

• Evalueren van het effect van verrichte interventies en eventueel bijstellen
beleid

• Gestructureerd communiceren en samenwerken binnen het ALS-team

• Communiceren met andere betrokkenen (collega’s geen lid van het ALS-
team, zorgvrager, naasten)

• Voorbereiden en uitvoeren overplaatsing naar specialistische afdeling (IC)
indien van toepassing

Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet het zorg verlenen in de reanimatie setting
bij een baby/ kind



Vero
ud

erd
e v

ers
ie

© CZO Flex Level AZ-opleiding-CCU-10 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een 
cardiorespiratoir arrest binnen een ALS-team  

124 

 Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer de EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ 
zijn toevertrouwd 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer de kern EPA’s van het specialisme 
zijn toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Methodieken rond samenwerkingsprocessen (teamvaardigheden): 

• Situation awareness 

• Leiderschap 

• Communicatie 

• Probleemoplossend vermogen 

• Management rondom de zorgvrager post cardio-respiratoir arrest 

• Hulpmiddelen bij beademing (incl. het gebruik van (supraglottische) 
luchtweg materiaal) 

• Luchtwegmanagement 

• Hartritmestoornissen die een hernieuwd cardio-respiratoir arrest kunnen 
veroorzaken  

• Advanced Life Support algoritme 

• Cardio-respiratoir arrest door specifieke omstandigheden (bijv. verstoorde 
elektrolyten huishouding, vergif, onder- of verhoogde temperatuur, 
anafylaxie) 

• Bloedgas analyse en O2 saturatie meting  

• Veel voorkomende interventies/vaardigheden bij cardio-respiratoir arrest 
(bijv. defibrillatie, transcutane pacing, medicatie) 

• Therapeutische interventies bij bijzondere reanimaties, zoals bij 
hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap  

• Beslissingen met betrekking tot reanimatie (bijv. ethische kwesties, niet 
reanimeren verklaring, wanneer reanimatie poging staken, wie neemt 
beslissingen) 

• Post-reanimatie syndroom 

• Religieuze en culturele aandachtspunten (bij overlijden) 

• De wettelijke en praktische regelingen naar aanleiding van overlijden na 
reanimatie 

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden (algoritme acute zorg) 
zoals in de werkpraktijk worden gebruikt, incl. gebruikte apparatuur (bijv. 
mechanische borstcompressie, defibrillator, beademingstoestel) 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Leidinggeven en participeren in specialistisch reanimatieteam  

• Coördineren en prioriteren tijdens de reanimatie 

• Principes van ‘team resource management’ hanteren 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (ABCDE) en op basis van de 
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen  

• Bewaken en monitoren van de vitale functies 
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• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens en de noodzaak tot
reanimatie vaststellen op basis van de observaties en ritmestoornissen

• Reanimatieprocedure opstarten of overnemen volgens de geldende
richtlijnen

• (Verpleegkundige) interventies en (voorbehouden) handelingen uitvoeren
uit op basis van het Advanced Life Support algoritme

• Interventies evalueren en bijstellen

• Variaties van vitale parameters in verband brengen met karakteristieken
van de zorgvrager of kenmerken van het onderliggende ziektebeeld

• Anticiperen op mogelijke veranderingen in de gezondheidstoestand van de 
zorgvrager, proactief handelen en improviseren

• Assisteren bij (medisch) onderzoek en behandeling (bijv. intubatie, centrale 
lijn, thorax drain)

• Methodisch overdragen aan andere hulpverleners onder tijdsdruk en in een
stressvolle situatie en de eigen hulpverlening hierop afstemmen 

• Instrueren, informeren en begeleiden van andere betrokkenen (collega’s
geen lid van het ALS-team, zorgvrager, naasten)

• Voorbereiding treffen voor overplaatsing (indien van toepassing) naar
specialistische afdeling

Gedrag 

• Draagt bij aan samenwerking binnen het ALS-team op inhoud en proces

• Toont (verpleegkundig) leiderschap

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager 

• Toont professionele en respectvolle omgang met collega’s (interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden.  
Houdbaarheid: Advies Op jaarlijkse basis deze EPA herhalen om 
supervisieniveau 4 te behouden. 
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Titel  AZ-opleiding-CCU-10 Zorg verlenen aan een zorgvrager met een 
cardiorespiratoir arrest binnen een ALS-team 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het behandelen van een zorgvrager met een cardio-respiratoir 
arrest waarbij de zorgverlener wordt opgeroepen als lid van het ALS-team. De 
zorgverlener richt zich op het aanleren van specialistische reanimatie in 
teamverband. Van de zorgverlener wordt verwacht dat deze de uitvoering van 
het ALS-protocol coördineert en participeert binnen het ALS-team. Ook het 
verlenen van de postreanimatiezorg valt onder deze EPA. Kenmerkend hierbij 
is dat er moet worden gewerkt in een multidisciplinair team, dat op ad-hoc 
basis wordt samengesteld en onder tijdsdruk en andere stressfactoren (niet 
bekende omgeving) moet functioneren. Uitganspunt van deze EPA is de 
Advanced Life Support (ALS) zoals omschreven door de Nederlandse 
Reanimatie Raad.   
 
De activiteit omvat 

• Verlenen van specialistische reanimatie in teamverband  

• Coördineren en participeren in de direct benodigde reanimatiezorg in ALS 
setting  

• Verrichten van ABCDE (gestructureerde verzameling van de vitale gegevens) 

• Aansluiten van de bewakingsapparatuur en ondersteunende hulpmiddelen 

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens (specifiek 
ritmestoornissen)  

• Noodzaak tot reanimatie vaststellen op basis van de ritmestoornissen 

• Maken van een risicoanalyse 

• Reanimatieprocedure opstarten volgens de geldende richtlijnen 

• Uitvoeren van (verpleegkundige) interventies en voorbehouden 
handelingen op basis van het Advanced Life Support algoritme (bijv. gebruik 
defibrillator, medicatie toediening, luchtwegmanagement)  

• Assisteren bij (medische) interventies (bijv. intubatie, centrale lijn, 
thoraxdrain) 

• Evalueren van het effect van verrichte interventies en eventueel bijstellen 
beleid  

• Gestructureerd communiceren en samenwerken binnen het ALS-team 

• Communiceren met andere betrokkenen (collega’s geen lid van het ALS-
team, zorgvrager, naasten)  

• Voorbereiden en uitvoeren overplaatsing naar specialistische afdeling (IC) 
indien van toepassing 

 
Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet het zorg verlenen in de reanimatie setting 
bij een baby/ kind 

 
Voorwaardelijkheden 

• Deze EPA kan worden afgerond wanneer de EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ 
zijn toevertrouwd 
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• Deze EPA kan worden afgerond wanneer de kern EPA’s van het specialisme 
zijn toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☒ Leiderschap 

☒ Professionaliteit 

Kennis • Methodieken rond samenwerkingsprocessen (teamvaardigheden): 

• Situation awareness 

• Leiderschap 

• Communicatie 

• Probleemoplossend vermogen 

• Management rondom de zorgvrager post cardio-respiratoir arrest 

• Hulpmiddelen bij beademing (incl. het gebruik van (supraglottische) 
luchtweg materiaal) 

• Luchtwegmanagement 

• Hartritmestoornissen die een hernieuwd cardio-respiratoir arrest kunnen 
veroorzaken  

• Advanced Life Support algoritme 

• Cardio-respiratoir arrest door specifieke omstandigheden (bijv. verstoorde 
elektrolyten huishouding, vergif, onder- of verhoogde temperatuur, 
anafylaxie) 

• Bloedgas analyse en O2 saturatie meting  

• Veel voorkomende interventies/vaardigheden bij cardio-respiratoir arrest 
(bijv. defibrillatie, transcutane pacing, medicatie) 

• Therapeutische interventies bij bijzondere reanimaties, zoals bij 
hypothermie, trauma, intoxicatie, zwangerschap  

• Beslissingen met betrekking tot reanimatie (bijv. ethische kwesties, niet 
reanimeren verklaring, wanneer reanimatie poging staken, wie neemt 
beslissingen) 

• Post-reanimatie syndroom 

• Religieuze en culturele aandachtspunten (bij overlijden) 

• De wettelijke en praktische regelingen naar aanleiding van overlijden na 
reanimatie 

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden (algoritme acute zorg) 
zoals in de werkpraktijk worden gebruikt, incl. gebruikte apparatuur (bijv. 
mechanische borstcompressie, defibrillator, beademingstoestel) 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Leidinggeven en participeren in specialistisch reanimatieteam  

• Coördineren en prioriteren tijdens de reanimatie 

• Principes van ‘team resource management’ hanteren 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (ABCDE) en op basis van de 
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen  

• Bewaken en monitoren van de vitale functies 

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens en de noodzaak tot 
reanimatie vaststellen op basis van de observaties en ritmestoornissen 

• Reanimatieprocedure opstarten of overnemen volgens de geldende 
richtlijnen 
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•  (Verpleegkundige) interventies en (voorbehouden) handelingen uitvoeren 
uit op basis van het Advanced Life Support algoritme  

• Interventies evalueren en bijstellen  

• Variaties van vitale parameters in verband brengen met karakteristieken 
van de zorgvrager of kenmerken van het onderliggende ziektebeeld 

• Anticiperen op mogelijke veranderingen in de gezondheidstoestand van de 
zorgvrager, proactief handelen en improviseren 

• Assisteren bij (medisch) onderzoek en behandeling (bijv. intubatie, centrale 
lijn, thorax drain) 

• Methodisch overdragen aan andere hulpverleners onder tijdsdruk en in een 
stressvolle situatie en de eigen hulpverlening hierop afstemmen  

• Instrueren, informeren en begeleiden van andere betrokkenen (collega’s 
geen lid van het ALS-team, zorgvrager, naasten)  

• Voorbereiding treffen voor overplaatsing (indien van toepassing) naar 
specialistische afdeling 

 
Gedrag 

• Draagt bij aan samenwerking binnen het ALS-team op inhoud en proces 

• Toont (verpleegkundig) leiderschap 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met collega’s (interdisciplinair) 

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De verwachting is dat de student na de opleiding (BAZ 
en kern EPA’s) de EPA op supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden.  
Houdbaarheid: Advies Op jaarlijkse basis deze EPA herhalen om 
supervisieniveau 4 te behouden. 
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Titel  AZ-opleiding-REC-1 Assisteren van anesthesietechnieken bij de 
(preoperatieve) zorgvrager (KERN) 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het verlenen van preoperatieve zorg aan een zorgvrager die 
voorbereid wordt op een chirurgische ingreep dan wel onderzoek waarbij 
anesthesie wordt toegepast. Belangrijk hierbij is om te kunnen assisteren bij 
het toepassen van de verschillende locoregionale anesthesie technieken (bijv. 
perifere zenuwblokkades, paravertebraal blok, epiduraal). 
 
De activiteit omvat 

• Plannen en coördineren van de zorg  

• Voorbereiden op de algehele anesthesie  

• Voorbereiden op het assisteren bij een locoregionale analgesie (klaarzetten 
van materialen) 

• Informeren van de zorgvrager over de procedure  

• Gegevens voor, tijdens en na de procedure verzamelen (overdracht, 
anamnese, monitoring)  

• Assisteren bij locoregionale anesthesie technieken  

• Bewaken van de gezondheidstoestand van de zorgvrager  

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens  

• Signaleren van onvoorziene en kritieke situaties  

• Evalueren van resultaten van de toegepaste locoregionale anesthesie  

• Rapporteren en overdragen van de zorg 
 
Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet het verlenen van pre-operatieve zorg aan 
het kind 

 
Voorwaardelijkheden 

• De EPA kan worden afgerond wanneer de EPA’s van Basis Acute Zorg zijn 
toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie in relatie tot de (locoregionale) anesthesie  

• Indicaties en contra-indicaties (locoregionale) anesthesie technieken 

• Complicaties bij (locoregionale) anesthesie en bijbehorende interventies 

• Farmocokinetiek en farmacodynamiek van lokale anesthetica  

• Lokale anesthesietechnieken (oppervlakte anesthesie, infiltratie anesthesie) 

• Perifere zenuwblokkades (zoals perifere zenuwblokkade van de bovenste en 
onderste extremiteit, paravertebraal blok, intraveneuze regionaal 
anesthesie, neuraxiale blokkades)  

• Bewaking vitale functies bij locoregionale anesthesie 

• Variaties vitale parameters ten gevolge van onderliggende ziektebeeld in 
combinatie met de locoregionale anesthesietechniek  
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• Richtlijnen en behandelingsprotocollen zoals in de praktijk worden gebruikt 
(bijv. steriel werken) 

• Benodigde materialen en middelen en steriel werken 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen en op basis van de 
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen  

• Bewaken en monitoren van de vitale functies 

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een (verpleegkundige) 
werk- en differentiaaldiagnose formuleren  

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële) 
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose 

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden 

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’ 

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op 
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling 

• Assisteren en begeleiden bij onderzoek en behandeling van de 
preoperatieve zorgvrager (locoregionale anesthesie) 

• Proactief samenwerken met de anesthesioloog  

• Instructie en uitleg geven aan de zorgvrager  

• Apparatuur bedienen volgens geldende richtlijnen 

• Variaties van vitale parameters in verband brengen met karakteristieken 
van de patiënt of kenmerken van het onderliggend ziektebeeld en met het 
uitvoeren van een locoregionale anesthesietechniek 

• Onvoorziene en kritieke situaties ten gevolge van locoregionale anesthesie 
signaleren  

• Interventies uitvoeren op basis van prioriteiten en deze motiveren 

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager  

• Bijdragen aan een goede samenwerking en afstemming met de 
verschillende disciplines 

 
Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair) 

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen  

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 
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Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau De verwachting is dat de student na ½ jaar van de opleiding de EPA op 
supervisieniveau 4 toevertrouwd kan worden. 
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Titel  AZ-opleiding-REC-2 Zorg verlenen aan zorgvrager met (postoperatieve) 
pijn (KERN) 

Versie Eindproduct fase A, bijgesteld juni 2021 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft hier het verlenen van de totale zorg gericht op een zorgvrager die 
op de holding/recovery wordt opgenomen met (postoperatieve) pijnklachten.  
 
De patiëntencategorie bestaat o.a. uit:  

• Zorgvragers bij wie regionale anesthesie wordt geplaatst 

• Zorgvragers met monitorbewaking bij opladen met analgetica 
 
De activiteit omvat 

• Plannen en coördineren van zorg 

• Gegevens voor, tijdens en na de procedure verzamelen (overdracht, 
anamnese, monitoring)  

• Assisteren bij locoregionale anesthesie technieken (bijv. epiduraal, 
plexusblokkade) 

• Bewaken van de gezondheidstoestand van de zorgvrager 

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens  

• Signaleren van onvoorziene en kritieke situaties  

• Evalueren van het effect van verrichte interventies en indien nodig bijstellen 
beleid  

• Informeren en instrueren van de zorgvrager en diens naasten   

• Inzetten van en samenwerken met collega’s en andere disciplines 

• Rapporteren en overdragen van de zorg 
 
Beperkingen 

• Tot deze activiteit behoort niet het verlenen van zorg aan een baby of kind 
tot 2 jaar 

 
Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☒ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 

Kennis • Anatomie, fysiologie in relatie tot (post-operatieve) pijn  

• Methoden voor verzamelen van gegevens en een risico-inschatting van de 
behandeling van pijn maken  

• Complicaties bij (locoregionale) anesthesie en bijbehorende interventies  

• Farmacokinetiek en farmacodynamiek pijn  

• Bewaking vitale functies 

• Richtlijnen en behandelingsprotocollen zoals in de praktijk worden gebruikt 

• Chronische en acute pijn (bijv. nociceptie, beleving van pijn)  

• Multidimensionale aspecten van pijn  

• Diagnostiek en behandeling bij pijn 
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• Bewaking en monitoring tijdens pijnbehandeling zoals opladen met 
analgetica (invloed op de vitale functies/ parameters) 

• Effect van (postoperatieve) pijn 

• Diagnostiek en behandeling pijn 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Op methodische wijze gegevens verzamelen en op basis van de 
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen  

• Bewaken en monitoren van de vitale functies (monitoren van pijn, 
pijnscore) 

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een (verpleegkundige) 
werk- en differentiaaldiagnose formuleren  

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële) 
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose 

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden 

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’ 

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op 
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling 

• Assisteren en begeleiden bij onderzoek en behandeling van de zorgvrager 
met pijn  

• Proactief samenwerken met de anesthesioloog  

• Instructie en uitleg geven aan de zorgvrager  

• Apparatuur bedienen volgens geldende richtlijnen 

• Onvoorziene en kritieke situaties ten gevolge van locoregionale anesthesie 
signaleren  

• Interventies uitvoeren op basis van prioriteiten en deze motiveren 

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten  

• Bijdragen aan een goede samenwerking en afstemming met de 
verschillende disciplines 

 
Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair) 

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 
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Fase & niveau Dit is een kern-EPA. De EPA kan aan de student na de BAZ toevertrouwd 
worden op supervisieniveau 4. De duur wordt behaald door de werkcontext en 
de individuele student. 
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Titel  AZ-opleiding-REC-3 Zorg verlenen aan een postoperatief kind vanaf 2 
jaar (KERN) 

Versie Eindproduct fase A, bijgesteld juni 2021 
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pecificaties & 
beperkingen 

Het betreft het verlenen van de opvang en postoperatieve zorg voor een 
kind >2 jaar en diens naasten in een laag tot midden complexe zorgsituatie 
op de recovery.  

Kenmerken ‘laag’ tot ‘midden’ complexe zorgsituatie 

• Het kind verkeert in een stabiele en voorspelbare gezondheidstoestand
waarbij de vitale functies worden bewaakt en kunnen worden
ondersteund

Andere kenmerken die de zorgsituatie laag- tot middencomplex maken

• De kans op risicovolle complicaties is aanwezig, maar deze liggen niet in 
de lijn der verwachtingen

• Actuele aandoeningen (somatisch, sociaal en/of psychisch) kunnen van
invloed zijn op de stabiliteit

• Er zijn maximaal 2 specialismen/ketenpartners als hoofdbehandelaar 
betrokken bij de directe zorg

• De zorgvrager kan veranderingen signaleren en hierop adequaat 
reageren dan wel beperkt signaleren en/of hierop beperkt reageren

• Er zijn meerdere verpleegtechnische interventies nodig

• Naasten/ouders behoeven enige begeleiding

• Communicatie verloopt adequaat, maar kan enigszins bemoeilijkt
worden door uiteenlopende factoren (oplopende emoties, taalbarrière, 
culturele achtergrond, cognitieve beperking, fysieke beperking)

De activiteit omvat 

• Plannen en coördineren van de opname en de zorg

• Systematisch verzamelen van gegevens

• Bewaken en monitoren van vitale functies

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose 

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies
bepalen)

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies

• Informeren, instrueren en begeleiden kind en naasten

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines; waar
nodig inschakelen van hulp

• Rapporteren en overdragen van zorg

Beperkingen 
Tot deze activiteit behoort niet: 

• Zorg aan de baby en zuigeling in de leeftijd van 0-2 jaar

• Opvang van het vitaal bedreigd kind

• Hoogcomplexe zorg aan de postoperatieve zorgvrager >2 jaar

Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd
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CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 

Kennis • Anatomische en fysiologische aspecten bij kinderen > 2 jaar (met name 
op het gebied van de ademhaling, circulatie en samenhang met andere 
orgaansystemen) 

• Ontwikkelingsfasen van kinderen > 2 jaar (peuter/kleuter, schoolgaand 
kind, puber-adolescent)  

• Methodieken om op systematische wijze gegevens te verzamelen en te 
communiceren (bijv. ABCDE, AMPLE, SBARR), methoden voor risico 
inschatting, vroeg signalering en probleemherkenning (bijv. PEWS) 

• Wijze van beoordelen van bewustzijn, circulatie, ademhaling, 
spieractiviteit en de kleur van de zorgvrager kind in de verschillende 
levensfasen 

• Normaalwaarden van vitale functies bij kinderen gerelateerd aan leeftijd 

• Fysiologie, observatie, meetinstrumenten en behandeling van pijn bij 
kinderen >2jaar 

• Algehele en regionale anesthesietechnieken en postoperatieve zorg  

• Postoperatieve complicaties en interventies 

• Communicatie met kind en naasten 

• Zelfbeschikkingsrecht 

• Farmacokinetiek en farmacodynamiek bij kind > 2 jaar  

• Medisch rekenen 

• PBLS / BLS 

• Luchtwegmanagement bij kinderen >2 jaar (postoperatieve 
luchtwegproblemen) 
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Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Inrichten/klaarmaken werkplek voor de opvang van een postoperatief
kind >2 jaar

• Relevante parameters in relatie tot het ziektebeeld, de aard van de
(chirurgische) ingreep, de anesthesietechniek én de levensfase van het
kind bewaken (bijv. stelt de alarmgrenzen passend bij de situatie in)

• Op methodische wijze gegevens verzamelen en op basis van de
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een
verpleegkundige werkdiagnose formuleren

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’

• Inventariseren van (potentiële) risico’s voor (vitale) lichaamsfuncties op
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling

• Scorelijsten invullen met betrekking tot pijn en neurologische controles 
in relatie tot de aandoening/operatie

• Herkennen en behandelen van angst en pijn (angstreductietechniek)

• Medicatie klaarmaken (bijv. oplossingen en verdunningen) m.b.v.
doseringsschema en deze toedienen

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen

• Zorgdragen voor een vrije ademweg en toepassen van verschillende
non-invasieve beademingstechnieken

• Informeren, instrueren en begeleiden van het kind en de ouder(s) 
/verzorgers/ naasten

• Herkennen van knelpunten in de communicatie en omgaan met 
moeilijke situaties als weerstand, heftige emoties en lastige 
interactiepatronen

• Creëren van een veilige en comfortabele omgeving voor het kind,
rekening houdend met privacy

• Met behulp van scoringslijst aangeven wanneer het kind ontslagen kan
worden

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek

Gedrag 

• Draagt bij aan samenwerking binnen het team op inhoud en proces

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s
(interdisciplinair)

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de
eigen deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de
acute zorg vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen
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• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een 
observatie in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen 
activiteit. 

Fase & niveau Dit is een kern-EPA. De EPA kan aan de student na de BAZ toevertrouwd 
worden op supervisieniveau 4. De duur wordt behaald door de werkcontext 
en de individuele student. 
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Titel  AZ-opleiding-REC-4 Zorg verlenen aan een stabiele invasieve beademde 
zorgvrager (SPECIFIEK) 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het verlenen van zorg aan een stabiel invasief beademde 
zorgvrager die postoperatief moet worden na-beademd of een zorgvrager met 
een bedreigde luchtweg die moet worden geïntubeerd op de recovery afdeling. 
De zorgvrager reageert goed op de ingestelde therapie. Het optreden van 
complicaties ligt niet in de lijn der verwachtingen.  
 
De activiteit omvat 

• Systematisch verzamelen van gegevens  

• Controleren en instellen beademingsmachine 

• Bewaken en monitoren van vitale functies (bijv. beademingsparameters)  

• Analyseren en interpreteren van gegevens  

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose  

• Plannen en coördineren van zorg 

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg 

• Assisteren bij (her)intubatie en detubatie 

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen (bijv. 
bronchiaal toilet, assisteren bij intubatie, detubatie)  

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen) 

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies  

• Informeren, instrueren en begeleiden zorgvrager 

• Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines  

• Rapporteren en overdragen van zorg 
 
Beperkingen 
Tot deze activiteit behoort niet: 

• Invasieve beademing van baby/kind  

• Invasieve beademing volwassene >24 uur 

• Instabiele beademde zorgvrager 
 
Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s van ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd 

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 

Kennis • Methoden voor verzamelen van gegevens, risico-inschatting, vroeg-
signalering en probleemherkenning 

• Anatomie, fysiologie, pathologie m.b.t. de respiratie en de samenhang met 
de betrokken orgaansystemen 

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de zorgvrager 
(karakteristieken) of het onderliggende ziektebeeld 

• Farmacologie in relatie tot intubatie en de beademde zorgvrager 

• Luchtwegmanagement 
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• Beademingsmachine en ondersteunende apparatuur (bijv. bevochtiging, 
verneveling, CO2-meting) 

• Verschillende beademingsvormen (druk en volume gestuurd)  

• Laboratoriumwaarden, met name gericht op het zuur-base evenwicht 

• Verpleegkundige interventies bij de beademde zorgvrager (bijv. 
lichaamshouding, mondverzorging, medicatietoediening) 

• Potentiële problemen en complicaties bij invasieve beademing 

• Assisteerwerkzaamheden bij intubatie/detubatie 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Controleren en instellen van de beademingsmachine  

• Op methodische wijze gegevens verzamelen (lichamelijk onderzoek 
uitvoeren en metingen verrichten)  

• Bewaken en monitoren van de vitale functies (beademingsparameters) 

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een verpleegkundige 
werk- en differentiaaldiagnose formuleren  

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële) 
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de 
(werk)diagnose 

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden 

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’ 

• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op 
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling 

• Gemotiveerde indicatie(s) voor interventie(s) stellen gericht op overname 
en/of ondersteuning van de respiratie 

• Assisteren bij onderzoek en behandeling (bijv. intubatie, re-intubatie, 
detubatie) 

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren (bijv. tube 
zorg, mondzorg, bronchiaal toilet) 

• Interventies evalueren en zo nodig bijstellen  

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen  

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan 
volgens de principes van informed consent  

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten  

• Hulpmiddelen hanteren om de communicatiemogelijkheden van een 
geïntubeerde zorgvrager te optimaliseren 

• Overdragen en consulteren volgens de uitgangspunten van de SBAR-
methodiek 

• Voorbereiden op, uitvoeren van een overplaatsing (bijv. MC, IC) 
 
Gedrag 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair) 
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• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg
vraagt tijdig om assistentie

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren

Informatie 
bronnen 
voortgang 

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit.

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De EPA kan aan de student na de opleiding (BAZ en 
kern EPA’s) toevertrouwd worden op supervisieniveau 4. De duur wordt 
behaald door de werkcontext en de individuele student. 
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Titel AZ-opleiding-REC-5 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een 
(volwassen)zorgvrager in de acute setting (SPECIFIEK) 

Versie Eindproduct fase A, Juni 2020 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft het verlenen van totale zorg in de acute setting. 

Kenmerken hoogcomplexe zorg 

• Meerdere vitale functies van de zorgvrager worden ondersteund en/of
overgenomen en de ingestelde therapie moet voortdurend worden
bijgesteld omdat de zorgvrager niet of onvoldoende reageert op de therapie

• De zorgvrager heeft een instabiele gezondheidstoestand die sterk wisselend
en moeilijk voorspelbaar is

Andere kenmerken die de zorgsituatie hoogcomplex maken 

• Risicovolle complicaties zullen zich vrijwel zeker voordoen

• Actuele aandoeningen (somatisch, sociaal en/of psychisch) zijn van invloed 
op de stabiliteit (bijv. co-morbiditeit)

• Er zijn meerdere specialismen/ketenpartners bij de directe zorg voor de
zorgvrager betrokken

• De zorgvrager kan veranderingen niet zelf signaleren en/of hierop adequaat
reageren (cognitieve beperking, fysieke beperking)

• Er zijn meerdere snel opeenvolgende verpleegtechnische interventies nodig

• Communicatie met zorgvrager en/of naasten is bemoeilijkt door 
uiteenlopende factoren (bijvoorbeeld: oplopende emoties, onrust, 
taalbarrière, culturele achtergrond)

• Specifiek binnen context recoveryzorg: De patiënt ondergaat een zeer grote
chirurgische ingreep, heeft een hoge ASA-classificatie of een combinatie van
beide factoren

De activiteit omvat

• Multidisciplinair samenwerken in teamverband

• Systematisch verzamelen van gegevens (ABCDE-methodiek)

• Bewaken en monitoren van vitale functies

• Verrichten diagnostisch onderzoek en verlenen direct benodigde zorg

• Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens

• Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose

• Bieden van voorstellen m.b.t. interventies en behandeling

• Prioriteren en coördineren van verpleegkundige zorg

• Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen

• Frequent bijstellen ingestelde therapie

• Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies bepalen)

• Gestructureerd benaderen van de (spoed)situatie

• Evalueren en zo nodig bijstellen van interventies (in overleg met
behandelaar)

• Informeren, instrueren en begeleiden van zorgvrager en naasten

• Voorbereiden en begeleiden van overplaatsing en transport

• Rapporteren en overdragen van zorg



Vero
ud

erd
e v

ers
ie

© CZO Flex Level AZ-opleiding-REC-5 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een 
(volwassen)zorgvrager in de acute setting (SPECIFIEK) 

144 

Beperkingen 
Tot deze activiteit behoort niet de zorg aan: 

• Baby/ kind

• De zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest

Voorwaardelijkheden 

• De EPA’s van de ‘Basis Acute Zorg’ zijn toevertrouwd

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen

☒ Communicatie

☒ Samenwerking

☐ Kennis en wetenschap

☐Maatschappelijk handelen

☐ Leiderschap

☐ Professionaliteit

Kennis • Methodieken rond samenwerkingsprocessen (teamvaardigheden)

• Methodieken om op systematische wijze gegevens te verzamelen en te
communiceren (bijv. ABCDE, AMPLE, SBARR), methoden voor risico
inschatting, vroeg signalering en probleemherkenning (bijvoorbeeld MEWS)

• Anatomie, fysiologie, pathologie en de samenhang van de betrokken
orgaansystemen (respiratoir-, circulatoir-, neurologisch-, afweer-,
thermoregulatie-, digestief, zintuigelijke-, endocrien-, urogenitaal-,
hemostatisch systeem)

• Farmacodynamiek en farmacokinetiek

• Vitale parameters en variaties hierop passend bij de zorgvrager
(karakteristieken) of het onderliggende ziektebeeld en/of orgaanfalen en
aard van de chirurgische ingreep

• Interpretatie van labwaarden

• Diagnostiek en onderzoek (bijv. invasieve metingen)

• Acute bedreigingen van vitale functies (bijv. shock, circulatiestilstand) 

• Vocht en elektrolytenbalans

• Richtlijnen, behandelingsprotocollen en standaarden zoals in de
werkpraktijk worden gebruikt

• Relevante interventies bij acute aandoeningen inclusief werking, bijwerking
en effect

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden 

• Opstarten van de opvang van de  hoogcomplexe zorgvrager opstarten

• Op methodische wijze gegevens verzamelen en op basis van de
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie bepalen

• Relevante parameters in relatie tot het ziektebeeld, de aard van de
(chirurgische) ingreep en de anesthesietechniek bewaken

• Interpreteren van de verzamelde gegevens en hieruit een (verpleegkundige)
werk- en differentiaaldiagnose formuleren

• De gezondheidssituatie samenvatten, klachten en (potentiële)
gezondheidsproblemen verklaren vanuit de pathofysiologie van de
(werk)diagnose

• Prioriteren binnen de planning en coördinatie van werkzaamheden

• De keuze en planning van interventies afwegen door middel van ‘doel-
effect-risico’
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• Inventariseren van (potentiële) risico`s voor (vitale) lichaamsfuncties op 
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling 

• Assisteren bij onderzoek en behandeling (bijv. intubatie, lumbaalpunctie, 
thoraxdrainage)  

• Interventies volgens de professionele standaarden uitvoeren 

• Signaleren van en reageren op (dreigende) gezondheidsveranderingen  

• Beslissingen nemen die de (uitvoer van) zorg van de zorgvrager aangaan 
volgens de principes van informed consent  

• Informeren, instrueren en begeleiden van de zorgvrager en diens naasten 

•  Voorbereiden op/uitvoeren van een overplaatsing naar MC/IC/ ander 
ziekenhuis 

• Methodisch overdragen aan andere hulpverleners en eigen hulpverlening 
hierop afstemmen, ook onder tijdsdruk en in een stressvolle situatie (bijv. 
acute verslechtering, dienstoverdracht) 

 
Gedrag 

• Draagt bij aan samenwerking binnen het team op inhoud en proces  

• Toont verpleegkundige leiderschap 

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van de zorgvrager  

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair) 

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De EPA kan aan de student na de opleiding (BAZ en 
kern EPA’s) toevertrouwd worden op supervisieniveau 4. De duur wordt 
behaald door de werkcontext en de individuele student. 
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Titel  AZ-opleiding-REC-6 Zorg verlenen aan een postoperatief kind tot 2 jaar 

Versie Eindproduct fase A, bijgesteld juni 2021 

Specificaties 
& 
beperkingen 

Het betreft de (middencomplexe) postoperatieve zorg voor een kind  tot 2 jaar 
zonder comorbiditeit en diens naasten na een kleine chirurgische operatie op 
de recovery.  
 
Andere aspecten die de postoperatieve zorg “midden” complex maken:  

De kans op risicovolle complicaties is aanwezig, maar ligt niet in de lijn 

der verwachtingen; 

Actuele en/of erfelijke aandoeningen (somatisch, sociaal en/of 

psychisch) kunnen van  invloed zijn op de stabiliteit;  

Er zijn maximaal 2 specialismen/ketenpartners als hoofdbehandelaar 

betrokken bij de directe zorg;   

De zorgvrager kan gezien de leeftijd en/of cognitieve beperking 

veranderingen beperkt signaleren en/of hierop beperkt reageren;  

Er zijn meerdere verpleegtechnische interventies nodig;  

Naasten/ouders behoeven enige begeleiding;  

Communicatie verloopt adequaat, maar kan enigszins bemoeilijkt 

worden door uiteenlopende factoren (leeftijd, oplopende emoties, 

taalbarrière, culturele achtergrond, cognitieve beperking, fysieke 

beperking).   

 

De activiteit omvat  

Plannen en coördineren van de opname en de zorg; 

Systematische verzamelen van gegevens; 

Bewaken en monitoren van vitale functies; 

Analyseren en interpreteren van de bewakingsgegevens; 

Stellen van een (verpleegkundige) werkdiagnose; 

Uitvoeren van zorg en (risicovolle) verpleegtechnische handelingen; 

Tijdig signaleren van onvoorziene, kritieke situaties (interventies 

bepalen); 

Evalueren van reacties na toegepaste interventies en het zo nodig 

bijstellen; 

Informeren, instrueren en begeleiden kind en naasten;  

Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere disciplines (daar 

waar nodig (tijdig) inschakelen van hulp);   

Rapporteren en overdragen van zorg;  

 

Tot deze activiteit behoort niet:  

Opvang vitaal bedreigd kind; 

Hoogcomplexe postoperatieve zorg verlenen aan een kind van 0-16 

jaar.   

 

Voorwaardelijkheden  
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De kern EPA’s van het uitstroomprofiel recoveryverpleegkundige zijn 

toevertrouwd.    

CanMEDS ☒ Vakinhoudelijk handelen 

☒ Communicatie 

☒ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☐ Leiderschap 

☐ Professionaliteit 

Kennis • Anatomische en fysiologische aspecten bij kinderen tot 2 jaar (met name op 
het gebied van de ademhaling, circulatie en samenhang met andere 
orgaansystemen) 

• Ontwikkelingsfasen van een kind tot 2 jaar 

• Methodieken om op systematische wijze gegevens te verzamelen en te 
communiceren (bijv. ABCDE, AMPLE, SBARR), methoden voor risico 
inschatting, vroeg signalering en probleemherkenning (bijv. PEWS) 

• Wijze van beoordelen van bewustzijn, circulatie, ademhaling, spieractiviteit 
en de kleur van het kind in de verschillende levensfasen en/of met fysieke 
beperkingen 

• Normaalwaarden van vitale functies bij kinderen gerelateerd aan leeftijd 

• Fysiologie, observatie, meetinstrumenten en behandeling van pijn bij 
kinderen tot 2 jaar 

• Algehele en regionale anesthesietechnieken bij kinderen en de 
postoperatieve zorg  

• Postoperatieve complicaties en interventies 

• Communicatie met kind en naasten 

• Farmacokinetiek en farmacodynamiek bij kind tot 2 jaar (doseringsschema 
gerelateerd aan leeftijd/ gewicht) 

• Medisch rekenen (bijv. oplossingen, verdunningen) 

• PBLS 

• Luchtwegmanagement bij kinderen tot 2 jaar  (postoperatieve 
luchtwegproblemen) 

Vaardigheden 
& gedrag 

Vaardigheden   

• Inrichten/klaarmaken werkplek voor de opvang van een 
postoperatieve kind tot 2 jaar 

• Bewaakt de relevante parameters in relatie tot het ziektebeeld, de 
aard van de (chirurgische) ingreep, de anesthesietechniek én de 
levensfase van het kind (bijv. stelt de alarmgrenzen passend bij de 
situatie in);     

• Verzamelt op methodische wijze gegevens en bepaalt op basis van de 
geconstateerde gezondheidsproblemen de urgentie;     

• Interpreteert de verzamelde gegevens en kan hieruit een 
verpleegkundige werk diagnose formuleren;   

• Geeft de juiste prioriteiten aan binnen de planning en coördinatie van 
werkzaamheden;  

• Maakt bij de keuze en planning van interventies een afweging met 
"doel-effect-risico";    

• Inventariseert (potentiële) risico’s voor (vitale) lichaamsfuncties op 
basis van de gezondheidsproblemen en ingezette behandeling;  
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• Vult scorelijsten met betrekking tot pijn, neurologische controles in 
relatie tot de aandoening/operatie;  

• Herkent en behandelt angst en pijn (angstreductietechniek);  

• Maakt de medicatie klaar voor toediening (bijv. oplossingen en 
verdunningen) m.b.v. doseringsschema en kan deze op de juiste wijze 
toedienen;  

• Signaleert en reageert tijdig op (dreigende) 
gezondheidsveranderingen;   

• Draagt zorg voor een vrije ademweg en kan waar nodig verschillende 
non-invasieve beademingstechnieken op de juiste wijze toepassen;  

• Informeert , instrueert en begeleidt het kind en de ouder(s) 
/verzorgers/ naasten   

• Herkent knelpunten in de communicatie en kan omgaan met moeilijke 
situaties als cognitieve beperkinge, weerstand, heftige emoties en 
lastige interactiepatronen;  

• Creëert een veilige omgeving waarin het kind zich comfortabel voelt, 
rekening houdend met privacy;  

• Geeft m.b.v. scoringslijst aan wanneer het kind  ontslagen kan worden;   

• Hanteert de uitgangspunten van SBAR-methodiek bij overdracht en 
consultatie. 

 
Gedrag 

• Draagt bij aan samenwerking binnen het team op inhoud en proces  

• Toont professionele en respectvolle omgang met zorgvragers en hun 
naasten, rekening houdend met evt. beperkingen van het kind 

• Toont professionele en respectvolle omgang met betrokken collega’s 
(interdisciplinair) 

• Stelt zich verantwoordelijk op in het hanteren van de grenzen van de eigen 
deskundigheid als gespecialiseerde verpleegkundige binnen de acute zorg 
vraagt tijdig om assistentie 

• Schat eigen behoefte aan psychosociale zorg in en vraagt hulp bij 
verwerking van traumatiserende gebeurtenissen 

• Ontwikkelt zich door kritisch te reflecteren op het eigen handelen en zo 
nodig actie te ondernemen om de eigen bekwaamheid te verbeteren 

Informatie 
bronnen  
voortgang  

Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden 
meerdere observaties uitgevoerd, door meerdere observatoren en zijn er 
verschillende informatiebronnen gebruikt, waaronder minimaal een observatie 
in de praktijk van het uitvoeren van de toe te vertrouwen activiteit. 

Fase & niveau Dit is een specifieke EPA. De EPA kan aan de student na de opleiding (BAZ en 
kern EPA’s) toevertrouwd worden op supervisieniveau 4. De duur wordt 
behaald door de werkcontext en de individuele student. 
 




