Bijlage 2: Checklist EPA’s:
Moet de lijst van EPA’s het hele beroep dekken?
Het is niet zo dat alle EPA’s samen het hele ‘beroep dekken’ Dat is theoretisch niet mogelijk.
De set van EPA’s geven de minimumvereisten voor alle aios. Met de EPA’s maak je een selectie van welke
beroepsactiviteiten (representatieve set) minimaal getoetst moeten worden. Waar wil je minimaal met
het opleidingsteam een beoordeling van zien? Het team kan uiteindelijk gezamenlijk inschatten of de
aios bekwaam is voor zelfstandige beroepsuitoefening.
Bekwaamverklaring voor alle EPA’s samen op niveau 4 moet wel voldoende zijn voor registratie als
specialist.
Criteria voor keuzes in EPA’s
De criteria hieronder zijn behulpzaam om keuzes te maken in een totaallijst van concept EPA’s en te
checken of een EPA een goede EPA is:
1.

Is deze EPA een activiteit die je persé getoetst wilt zien bij een aios
of leert de aios dit in de “flow van het werk”?

2.

Zijn de EPA’s voldoende afgebakend? Zijn ze niet te breed?
(Dus niet ‘Zorgdragen voor acute of nieuwe patiënten.’)

3.

Is de EPA uitvoerbaar binnen een afgebakende termijn?

4.

Is de EPA een afgeronde eenheid?

5.

Is het mogelijk om de EPA te observeren en te meten?

6.

Kan de aios de EPA gepland in de praktijk uitvoeren?

7.

Is de EPA beschreven als een concrete activiteit?
(Gebruik geen vage begrippen als: ‘Demonstreren van professioneel gedrag’)

8.

Is de EPA geschikt om toe te vertrouwen aan een aios?
(Dus niet ‘Ontwerpen van een persoonlijk ontwikkelingsplan’)

9.

Is de titel vrij van termen die met vaardigheidsniveau te maken hebben?
(Dus niet ‘Veilig en efficiënt uitvoeren van….’)

Niet alle activiteiten van professionals zijn EPA’s. Er zijn activiteiten die alleen indirect aan de zorgverlening kunnen worden gekoppeld, zoals persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten. Deze kunnen ook niet
worden gedefinieerd in termen van ‘alleen toegestaan met directe supervisie tot het moment van bekwaam verklaren’. Andere zijn ‘niet stand-alone-activiteiten’, zoals ‘Kosteneffectief gebruik maken van de
middelen’. Het is wel belangrijk deze activiteiten te koppelen aan de uitvoering van ‘echte EPA’s’.
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