
DIRECTE PATIËNTENZORG

50

LAAG-COMPLEXE PATIËNT

Specificaties en beperkingen

De patiënt met een laag-complexe zorgvraag

Vereiste kennis en vaardigheden om deze EPA uit te voeren

Eerste beoordeling Beschrijving Uitsluiten van hoogcomplexe en kritiek bedreigde patiënt en  
toewijzen locatie

Kennis Kennis van risicofactoren (red flags) die de patiënt hoog complex  
en/of kritiek zouden maken

Vaardigheden Zie sub-EPA

Gedrag Maakt tempo, is besluitvaardig

Resuscitatie en stabilisatie Beschrijving Niet van toepassing

Kennis Niet van toepassing

Vaardigheden Niet van toepassing

Gedrag Niet van toepassing

Initiele behandeling Beschrijving Inzetten eerste behandeling (pijn, angst en misselijkheid) en 
diagnostiek (bijvoorbeeld röntgenfoto)

Kennis Kennis van de pathofysiologie van pijn, angst, kortademigheid  
en misselijkheid

Kennis van de farmacologie van de meest gebruikte middelen bij 
pijn, angst, kortademigheid en misselijkheid

Kennis van niet medicamenteuze interventies gericht op comfort  
van de patiënt

Kennis van het (logistieke) zorgproces

Vaardigheden Zie sub-EPA

Gedrag Anticipeert op het zorgproces en verwachtte uitkomsten

Is in staat een arts-patiënt relatie/vertrouwen op te bouwen

Geeft begrijpelijke informatie over het proces

Herkent en handelt bij angst, pijn en misselijkheid

Stuurt medewerkers binnen het team doelmatig aan

Focussed assessment Beschrijving Het uitvoeren van gerichte (hetero-)anamnese, lichamelijk onderzoek 
en inzetten van relevant aanvullend diagnostiek uitgaande van- en 
resulterend in een werkdiagnose en differentiaal diagnose

Kennis Kennis van de meest voorkomende laag-complexe presentaties (zie 
sub-EPA’s)

Vaardigheden Zie sub-EPA

Gedrag Vraagt gericht aanvullend onderzoek aan

Kan klinische beslisregels adequaat toepassen of er beredeneerd  
van afwijken
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Bijzondere patiënten

Type patiënt Specifieke toevoegingen

Kind Kindermishandeling 
en huiselijk geweld

Kwetsbaarheid Bemoeilijkte 
procedures door 
angst en pijn

Oudere patiënt Ouderen-
mishandeling

Kwetsbaarheid Bemoeilijkte 
dispositie

Delier Polyfarmacie en 
comorbiditeit

Behandeldoel 
belangrijker dan 
behandeling op zich

Obese patiënt

Immuun 
gecompromitteerde 
patiënt

Laag-complexe zorg 
is vaak hoog-complex

Zwangere patiënt 2 Patiënten Verhoogde 
gevoeligheid straling

Behandeling Beschrijving Stelt specifiek behandeling in voor de werkdiagnose en eventuele 
andere differentiaaldiagnoses, inclusief ondersteunende therapie

Kennis Kennis van specifieke behandelingen (zie sub-EPA’s) en de 
complicaties van die behandeling

Kennis van sedatie (PSA) en (loco)regionale anesthesie

Vaardigheden Zie sub-EPA

Gedrag Kan uitleg geven op niveau van patiënt en informed consent 
verkrijgen

Stelt de indicatie voor PSA en faciliteert dit

Past specifieke en ondersteunende behandeling toe

Dispositie Beschrijving Besluit tot consultatie, observatie, opname of ontslag

Kennis Kennis van de specifieke behandelingsmogelijkheden van de huisarts

Kennis van condities die dispositie complex kunnen maken

Kennis hebben van beschikbare zorginstanties buiten het ziekenhuis

Vaardigheden Zie sub-EPA

Gedrag Kan samenwerken met andere specialismen

Kiest het juiste moment voor en de juiste manier van consultatie

Geeft duidelijke instructies en informatie, verbaal en geschreven, aan 
een patiënt en zijn omgeving 

Houdt rekening met de specifieke behoeften en situatie (context) van 
de patiënt
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Rode draad

Doelmatig werken Kan op efficiënte wijze multipele laag-complexe presentaties behandelen

Maakt optimaal gebruik van middelen en personeel

Prioriteren Kiest het juiste moment voor diagnostiek en behandeling op basis van urgentie en  
logistieke processen

Veiligheidsdenken Maakt fouten bespreekbaar en reflecteert op eigen handelen

Leiderschap Organiseert logistieke flow

Anticiperen Houdt rekening met pieken en dalen in patiëntenaanbod

Besluitvaardigheid Is besluitvaardig en concreet in het geven van opdrachten aan de verpleegkundige

Informatiebronnen om te komen tot een bekwaamverklaring

Stage

Cursussen

Klinische beoordeling 
(KPB, of Kritische praktijk beschouwing)

KPB’s

Kennistoetsing
(KKT, E-learning, anders)

2 Kennistoetsen

OSATS

Reflectie 360 graden feedback Reflectieverslag

Geschatte fase van de opleiding/stage waarop dit op niveau 4 (ongesuperviseerd) moet worden bereikt

1e Opleidingsjaar


