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Beschrijving Verbreding-EPA 4 
 

4. Interdisciplinaire revalidatiebehandeling aansturen 
(Verbreding-EPA) 

Specificaties en beperkingen 

 

In deze activiteit gaat het om het leiden van de teambespreking van een individuele patiënt, 
eventueel inclusief de patiënt.  
 
Context: Vooral in algemeen en academisch ziekenhuis. In een umc gaat het om het volgen en 
(leren) participeren in complexe multidisciplinaire zorg en de vele multidisciplinaire 
topreferente werkgroepen. 
 
Thema’s bij uitstek geschikt voor leren beheersen EPA: Alle. 
 

Vereiste Kennis, 

Vaardigheden, Houding en 

Gedrag om deze EPA uit te 

voeren 

Beschreven vanuit de voor 

deze EPA meest relevante 

competenties: 

 Communicatie 

 Samenwerking  

 Maatschappelijk 

handelen 

 Organisatie & 

leiderschap 

 Professionaliteit 

Aios: 
Gezamenlijk met het team (en patiënt) interdisciplinair behandelplan opstellen 

• stelt samen met het team een individueel interdisciplinair behandelplan op. 

• betrekt de hulpvraag van de patiënt hier in. 

• past gezamenlijke besluitvorming toe.  

• beoordeelt wat passende zorg is, rekening houdend met doelmatige inzet van middelen. 

• past de principes van ‘steppend care’ adequaat toe zodat resultaat met zo weinig 
mogelijk stappen wordt bereikt.  

• neemt verantwoordelijkheid voor het besluitvormingsproces en draagt dat uit. 

• toont in de academische setting inzicht in hoogcomplexe-laag volume en topreferente, 

zorg. 

 

De uitvoering van het behandeltraject monitoren en aansturen 

• neemt verantwoordelijkheid voor het zorgtraject van een patiënt, inclusief kwaliteit, 

doelmatigheid en organiseerbaarheid en draagt dat uit. 

• houdt overzicht over het behandeltraject van de patiënt en stelt daarin prioriteiten en 
stuurt waar nodig bij. 

• stuurt het behandelteam van verpleegkundigen en paramedici aan. 

• participeert in een academische setting op proactieve wijze in de hoogcomplexe-laag 

volume multidisciplinaire zorgverlening. 

 

Een multidisciplinaire teambespreking leiden  

• heeft kennis van basis leiderschapsvaardigheden en past deze toe. 

• leidt een bespreking effectief en efficiënt.  

• heeft zicht op taakvolwassenheid teamleden.  

• participeert in een academische setting op proactieve wijze in multidisciplinaire 
topreferente werkgroepen. 
 

Communiceren met en feedback geven aan leden behandelteam 

• signaleert discrepanties en/of verschil in benaderingswijze tijdig en maakt dit 

bespreekbaar binnen het behandelteam. 

• beheerst gesprekstechnieken passend bij taakvolwassenheid teamleden.  

• geeft adequate feedback aan individuele teamleden en het team.  

• toont respect voor meningen van anderen. 

 
Professionele houding & gedrag 

• toont zelfvertrouwen en voelt zich veilig om te handelen. 

• is nauwgezet, geloofwaardig en oprecht. 

• bekijkt zichzelf kritisch en toont een continue reflectieve en ontwikkelende houding. 

• neemt en toont verantwoordelijkheid.  

• heeft inzicht in eigen beperkingen en vraagt waar nodig hulp. 

• gaat adequaat om met klachten over en fouten van zichzelf en anderen. 

• is bereid tot en vaardig in intercollegiale en interdisciplinaire communicatie, 

samenwerking en kennisdeling. 
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• toont een respectvolle, empathische, open en ontvankelijke houding ten opzichte van 

patiënten, hun naasten en collega’s. 

• houdt rekening met de privacy en autonomie van de patiënt tijdens alle interacties. 

• komt samen met patiënt en naasten tot de meest passende oplossing (gezamenlijke 

besluitvorming). 

• toont leiderschap in de beroepspraktijk. 

• houdt in het werk rekening met verantwoorde en doelmatige inzet van behandelingen, 

materialen en middelen. 

 

Informatiebronnen om de 

voortgang te evalueren en 

verantwoord summatief 

bekwaam te kunnen 

verklaren 

Suggesties voor in te zetten instrumenten:  

• Generieke instrumenten, zoals voor-/nabespreking, beoordelings-

/voortgangsgesprekken, 3600-feedback, beoordeling brief, OSATS, CAT, KPB, CBD, 

directe-/video-observatie, kennistoets etc. 

• Specifieke KPB’s: teambespreking 

Bekwaamverklaring: 
Opleidingsgroep (opleider/stagehouder en betrokken supervisoren) geeft 
bekwaamheidsverklaring af op basis van genoeg,  gevarieerd en voldoende beoordeeld 
bewijsmateriaal  (zie bijv. bovenstaande set)  

 

 


