
EPA Medische verrichtingen                     Bram Majoor 

Betreft (specificaties en beperkingen) •Het voorbereiden en uitvoeren van de medische verrichting en de 

communicatie daarover met de patiënt.   

•De volgende algemene medische verrichtingen moeten toegepast kunnen 

worden om basale patiëntenzorg te kunnen leveren:  

• vingerprik,  

• venapunctie & bloedkweek, 

• infuus prikken & aansluiten,  

• verbanden en mitella,  

• enkel-arm-index,  

• afnemen ECG,  

• urinekatheter inbrengen,   

• afnemen banale kweek,  

• intramusculaire, intra- en subcutane injecties,  

• hechten & verdoven 

•  arteriële punctie 

• Voorbehouden Handelingen Ambulancezorg  

 

Relatie tot de algemene competenties. 
Welke (maximaal) vier zijn het meest  
van toepassing? 

☒ Medisch handelen 

☐ Communicatie 

☐ Samenwerking 

☐ Kennis en wetenschap 

☐ Maatschappelijk handelen 

☒ Organisatie 

☒ Professionaliteit 

 

Vereiste Kennis, Vaardigheden, houding en  
Gedrag om deze EPA uit te voeren. 

Kennis:  

•Relevante anatomie, fysiologie, (contra-)indicaties, baten, risico’s, mogelijke 

complicaties, alarmsymptomen, alternatieven, protocollen en benodigde 

materialen voor de medische verrichtingen  

•Werkingsmechanisme van te gebruiken (meet)instrumenten  

•Logistiek t.a.v. de medische verrichting (o.a. de benodigde voorbereiding)   

  

Vaardigheden:   

•Technisch; het hanteren van (meet)instrumenten  

•Controleren of een medische verrichting correct is uitgevoerd en anticiperen 

op complicaties  

•Instructies en uitleg aan de patiënt kunnen geven tijdens de uitvoering  

•Statusvoering en rapportage van bevindingen aan supervisor   

•Tijdsbewaking  tijdens het uitvoeren van de medische verrichting   

  

Attitude:  

•Veilige omgeving creëren waarin de patiënt zich comfortabel voelt   

•Correcte identificatie van de patiënt   

•Eigen grenzen kennen, zoekt zo nodig hulp/supervisie  

•Hygiëne en veiligheidsvoorschriften in acht nemen.  

  



 

l  =  Heeft kennis van 

ll  = Handelt onder strenge supervisie 

lll = Handelt onder beperkte supervisie 

lV = Handelt zonder supervisie 

V  = Superviseert en onderwijst bij de 

handeling 

I     II     III     IV     V 

Informatiebronnen om de voortgang te  
evalueren en verantwoord summatief  
bekwaam te kunnen verklaren 

EVC’s: 

• Vingerprik, intramusculaire, intra- en subcutane injecties,  infuus prikken 

& aansluiten, verbanden en mitella, afnemen ECG 

• Bekwaamheidsverklaring 

 

KPB’s: 

• urinekatheter inbrengen (man) 

• arteriële punctie  

• venapunctie & bloedkweek 

• hechten & verdoven 

 

 

Geschatte fase van de opleiding/stage  
waarop niveau moet  
worden bereikt 

2e leerjaar, niveau IV 

(Indirecte supervisie; supervisor fysiek aanwezig op de werkvloer en onmiddellijk 

beschikbaar voor directe supervisie) 

Datum: 
Naam supervisor: 

 

 

 


