
Presenteren en onderwijs verzorgen 
 
Omschrijving: Wetenschappelijke bevindingen presenteren en onderwijs verzorgen 
Functie:Physician assistant radiologie, aandachtgebied musculoskeletale radiologie 
 

 

Specificaties en beperkingen 
 

Deze EPA betreft het presenteren van wetenschappelijke 
bevindingen en verzorgen van onderwijs. De physician 
assistant radiologie kan presentaties en onderwijs verzorgen 
voor diverse toehoorders, zowel wetenschappelijk van aard 
als informerend voor (bijna-) leken. 
Deskundigheidsbevordering van patiënten en andere 
betrokkenen bij de gezondheidszorg, zoals studenten, aio’s 
en collegae, is één van de taken van de physician assistant 
radiologie. Van de physician assistant wordt een continue 
bijdrage aan de kwaliteit van zorg door scholing en 
kennisoverdracht aan elkaar en andere hulpverleners, 
verwacht.  
  

Relatie tot algemene 
competenties. Welke (maximaal) 4 
zijn het meet van toepassing?  

- Communicatie 
- Kennis en wetenschap 
- Maatschappelijk handelen 
- Organisatie 
 

Vereiste kennis, vaardigheden, 
houding en gedrag om deze EPA 
uit te voeren 
 

Kennis: 
- Beheerst de kennis ten aanzien van het te presenteren/ 

onderwijzen onderwerp. 
- Kan beoordelingsmethode medische literatuur 

toepassen (Critica Appraisal of a Topic) 
- Raadpleegt de juiste bronnen 
- Maakt gebruik van een systematische werkwijze bij het 

nalopen van een klinisch probleem of uitdiepen van een 
wetenschappelijke studie en/of artikelen 

- Kent de plaatsbepaling van het onderwerp binnen de 
maatschappelijke context (indien relevant) 

 
Vaardigheden: 
- Bereidt op gestructureerde wijze een les voor 
- Stelt een overzichtelijke presentatie op 
- Draagt relevante informatie helder en efficiënt over en 

leidt de discussie 
- Heeft een presentatietechniek die de 

informatieoverdracht optimaliseert, passend bij de 
doelgroep 

- Zoekt interactie met toehoorders 
- Geeft feedback aan onderwijsdeelnemers volgens de 

feedbackregels 
 



 

 Houding en gedrag: 
- Heeft een kritische benadering van een 

wetenschappelijk onderwerp, bijvoorbeeld 
onderzoeksmethoden, interpretatie van resultaten en 
klinische relevantie 

- Staat in de juiste mate open voor discussie 
- Heeft een tijdige voorbereiding 
- Heeft een adequate tijdsbewaking tijdens de presentatie 
- Levert door onderwijs- en wetenschapsactiviteiten een 

bijdrage aan bevordering van de gezondheid van 
patiënten en de gemeenschap als geheel 

 
Hiernaast wordt voldaan aan algemene competenties zoals 
beschreven in het Beroepsprofiel Physician Assistant 2017 
van de NAPA. 

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

- Workshop Presenteren 
- Korte Praktijk Beoordeling (KPB) Klinische les 
- Korte Praktijk Beoordeling (KPB) Presenteren: 

Literatuurstudie (heilig half uur en vakgroepdag) 
- Presentatie Minisymposium huisartsen Noord 

Kennemerland 
 

Bewijsstukken Zie portfolio 
 

Bekwaamheidsverklaring 
 

Door ondertekening van deze EPA verklaren 
ondergetekenden dat de physician assistant 
bekwaamheidsniveau 4-5 heeft behaald en de competenties 
bezit die noodzakelijke zijn om deze professionele activiteit 
zelfstandig uit te voeren.  
Aangezien de functie physician assistant nieuw is op de 
afdeling radiologie, worden onderzoeken laagdrempelig 
gesuperviseerd en wordt gebruik gemaakt van double 
reading.  
 

Expiratie De bekwaamheid zal afnemen als de EPA niet wordt 
onderhouden. Herevaluatie vindt plaats in ……....  
 

 
Naam:  
Handtekening: 
 
Naam:  
Handtekening: 
 
Naam:  
Handtekening: 
 
Datum:  
 


