
 

EPA Ondersteuning Medisch Management     Bram Majoor 
 

Betreft (specificaties en beperkingen) • (Mede) beoordelen / afhandelen van de medische aspecten van 
vragen, klachten of incidenten. 

• Onderhouden van contacten met ketenpartners. 
• Het ontwikkelen en implementeren van regionale protocollen 

binnen de ambulancezorg. 
• Intervisie 
• Participeren in het (door)ontwikkelen van de rol van de Physician 

Assistant binnen de directe ambulancezorg, leveren van input om 
rol nader in te vullen en te professionaliseren,  

• Opbouwen en bijhouden van het 
functieprofiel/taakfunctieomschrijving Physician Assistant 
Ambulancezorg 

• Wetenschappelijk onderzoek (bijdragen in, implementatie)  
 

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: 

Heeft kennis van: 

• Organisatie van ambulancezorg en taken verschillende 

managementlagen 

• Protocollen en richtlijnen binnen de ambulancezorg 

• Kwaliteitssystemen en klachtenprocedures binnen de ambulancezorg 

• Heeft inzicht in verschillende leiderschapsstijlen  

• Methoden voor het ontwikkelen van oplossingen ter verbetering van de 

ambulancezorg en kan hier voorstellen in doen 

• Methoden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek 

    

Vaardigheden: 

• Heeft overzicht over werkzaamheden en stelt prioriteiten 

• Maakt problemen in de organisatie van ambulancezorg bespreekbaar 

• Werkt actief mee aan verbetering kwaliteit, organiseerbaarheid en 

betaalbaarheid van de ambulancezorg 

• Draagt actief bij in werkgroepen (regionaal of landelijk)  

• Draagt effectief en efficiënt vaardigheden en kennis aan collegae en 

ambulancezorgmedewerkers over  

  

Attitude:  

• Legt gemakkelijk en prettig contacten met medewerkers op alle 

niveaus binnen de organisatie en daarbuiten. 

• Kan individuen en groepen overtuigen en enthousiasmeren. 



• Kan samenwerken en deelt kennis. 

• Kan zelfstandig en alleen werken. 

• Kan zeer systematisch werken. 

• Staat open voor nieuwe ontwikkelingen. 

• Toont een open en (positief) kritische houding 

• Staat open voor kritiek. 

• Kent eigen grenzen t.o.v. kennis en kunde en zoekt zo nodig 

hulp/supervisie 

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

• Prisma Light training tbv Calamiteiten onderzoek 

• Ontwikkelde Afspraken Op Locatie 

• Ontwikkelde werkinstructies 

• Participatie in minimaal 1 verbetertraject / project / calamiteit 

• Sector gerelateerd onderzoek artikel  

 

l  =  Heeft kennis van 

ll  = Handelt onder strenge supervisie 

lll = Handelt onder beperkte supervisie 

lV = Handelt zonder directe supervisie 

V  = Superviseert en onderwijst bij de 

handeling 

I     II     III     IV     V 

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

2e leerjaar, 2e semester: niveau IV 

Datum: 
Naam supervisor: 

 

 

 


