
 
 

 

Experiment met EPA’s in de acute zorg 
Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen stelt eisen aan de inzetbaarheid van basisartsen (anios) op 
de SEH. Die eisen zijn in 2022 concreet beschreven in het werkdocument EPA’s (Entrustable 
Professional Activities) Acute Zorg. Tussen september 2022 en maart 2023 onderzoeken we of 
die EPA’s herkenbaar en toetsbaar zijn, bij negen SEH’s in Nederland. Lees hier alles over het 
experiment en de drie interprofessionele EPA’s Acute Zorg. De volgende SEH’s doen mee aan 
dit experiment: 

• Ziekenhuizen (NVZ): Antonius (Sneek), Flevoziekenhuis (Almere), Franciscus Vlietland 
(Schiedam), HMC (Den Haag), Ikazia (Rotterdam), Van Weel Bethesda (Dirksland) 

• UMC’s (NFU): UMCU (Utrecht), Erasmus MC (Rotterdam), MUMC (Maastricht) 
Op deze SEH’s wordt de ontwikkeling van anios aan de hand van de EPA’s om de zes weken 
besproken en beoordeeld, zodat voor zowel anios zelf als voor de collega’s duidelijk is hoe 
zelfstandig en onder welk supervisieniveau de anios kan werken. 
 
EPA’s voor anios: wat heb je eraan? 
De anios op de SEH draagt bij aan de acute zorg voor de patiënt. Als basisarts ontwikkel je 
belangrijke kennis en vaardigheden tijdens het werken. Je zit niet in een opleidingstraject, dus 
het is van belang dat de supervisie is afgestemd op je bekwaamheidsniveau. Als je begeleid en 
je inzetbaarheid beoordeeld wordt aan de hand van de expliciete eisen in de EPA’s, levert je 
dat voordelen op: 

• Je weet wat je kunt en wat je nog kunt ontwikkelen 

• Iedere positieve beoordeling sterkt je vertrouwen in eigen kunnen en ontwikkeling 

• Supervisoren kunnen vertrouwen op je bekwaamheid en passen hun supervisie daarop aan 

• Je bouwt een betrouwbaar portfolio op van bekwaamheden die meegenomen kunnen 
worden in volgende stappen in je loopbaan en opleiding. 

 
En wat levert het je werkgever op? 

• De SEH sorteert met deze werkwijze voor op een verplicht onderdeel van het 
Kwaliteitskader Spoedzorgketen en kan samen met de anios op basis van deze 
praktijkervaring input leveren voor aanpassingen aan de EPA 

• Een passende begeleiding en beoordeling van anios maakt de SEH een aantrekkelijke plaats 
om te werken 

• Door het hanteren van expliciete eisen aan bekwaamheid kunnen heldere 
supervisieafspraken worden gemaakt, wat de samenwerking in het SEH-team kan 
versterken. 

• Op basis van de bekwaamheidsbeoordeling kan de anios met vertrouwen worden ingezet 
in de dienst, wat ruimte biedt in het rooster voor andere artsen. 

 
De Werkgroep EPA’s Acute Zorg wenst je een leerzame tijd op de SEH toe! 

 EPA’s Acute zorg voor anios op de SEH 

Aan: anios op de SEH 

Van: werkgroep EPA’s Acute Zorg (FMS, NVSHA, NFU, NVZ) 

Onderwerp: Wat leveren de EPA’s acute zorg op voor de anios? 

Datum: oktober 2022 

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/spoedzorgketen-kwaliteitskader
https://demedischspecialist.nl/themas/thema/acute-zorg
https://demedischspecialist.nl/sites/default/files/2022-08/werkdocument_epa%27s_acute_zorg.pdf

