
 

 

 

 

 

 

Bijlage EPA’s volgens het Landelijk Opleidingsplan Psychiatrie versie CGS juli 2020 

 

In het landelijke opleidingsplan zijn EPA’s (Entrusted Professional Activity) geformuleerd als 

leidend principe om een aios te beoordelen in hoeverre deze bekwaam is om het beroep als 

psychiater uit te oefenen. De opleiding is dus activiteit gericht: de EPA staat centraal.  

 

Een EPA is een gestructureerde beschrijving van een afgebakende professionele activiteit 

die de psychiater, in de dagelijkse praktijk, op de werkvloer verricht. Van elke EPA is een 

beschrijving van deze beroepsactiviteit gemaakt. Het doel is dat de aios zich in deze 

activiteit, bijvoorbeeld een farmacotherapeutisch consult uitvoeren, gaat bekwamen. EPA’s 

komen terug in alle stages en stagedoelen, tijdens voortgangsgesprekken en de aios wordt 

aan de hand van het niveau van functioneren in een EPA beoordeeld en uiteindelijk 

bekwaam verklaard. 

 

Er zijn 10 verschillende EPA’s landelijk ontwikkeld: 

1. Psychiatrisch Onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen 

2. Een therapeutische relatie onderhouden 

3. Geïntegreerde psychiatrisch-somatische behandeling uitvoeren 

4. Een farmacotherapeutisch consult uitvoeren 

5. Een systeemgesprek voeren 

6. Risicomanagement 

7. Suïcidaliteit beoordeling 

8. Indiceren en uitvoeren van verplichte zorg 

9. Interprofessionele consultvoering en overdracht 

10. Leidinggeven aan een interprofessioneel team. 

 

De beroepspraktijk van de psychiater vormt de context van het leren en de opleiding van de 

aios is gericht op het ontwikkelen van competenties die leiden tot bekwaamheid in de meest 

kenmerkende beroepsactiviteiten van de psychiater. 

 

De belangrijkste elementen in een goed gefaciliteerd leer- en ontwikkelingsproces zijn: 

- De coachende rol van de opleiders en de opleidingsgroep 

- Een goed onderhouden portfolio van de aios 

- Een actueel individueel opleidingsplan 

EPA’s zijn professionele activiteiten die stafleden toevertrouwen aan een aios om uiteindelijk 
met beperkte supervisie uit te voeren, zodra de aios de benodigde competenties heeft 
verkregen. De EPA is uitvoerbaar binnen een bepaald tijdsbestek, de uitvoering is meetbaar 
en observeerbaar en de activiteit leent zich ervoor om uiteindelijk aan de aios te worden 
toevertrouwt. Het succesvol uitvoeren van een EPA door een aios doet een beroep op 
verschillende competentie domeinen, daarnaast vraagt dit een bepaald niveau van 
taakvolwassenheid. Pas als de aios heeft aangetoond bekwaam te zijn in de uitvoering van 
een EPA zal de supervisor de taak met verminderde supervisie aan de aios toevertrouwen. 



 
Elke EPA is uitgewerkt aan de hand van een vast format. In een EPA wordt beschreven 
welke kennis, welke vaardigheden, welke houding en welk gedrag van de aios noodzakelijk 
zijn, om aan de betreffende EPA te voldoen. Daarbij wordt aangegeven welke 
toetsinstrumenten beschikbaar zijn om de voortgang te evalueren. 
 

De ontwikkeling in bekwaamheidsniveaus vormt het uitgangspunt voor de opleiding.  

Het oordeel van de opleidingsgroep is leidend in de bekwaamheidsbeoordeling.  

Er zijn vijf bekwaamheidsniveau ’s, opklimmend in zelfstandigheidsgraad: 

1. de aios observeert (voert niet zelf uit); 

2. de aios voert een activiteit uit onder directe, proactieve supervisie; 

3. de aios voert een activiteit uit onder indirecte, reactieve supervisie; 

(supervisor is wel snel oproepbaar); 

4. de aios voert een activiteit geheel zelfstandig uit (supervisie en evaluatie achteraf); 

5. de aios geeft zelf supervisie aan jongerejaars aios of coassistenten. 

Bekwaamheidsniveau 4 is het minimale niveau dat bereikt moet zijn aan het eind van de 

opleiding: De aios voert een activiteit zelfstandig uit waarbij de supervisor op afstand is. Op 

een later moment wordt dan geëvalueerd hoe dit is verlopen.   

 

Er wordt concrete, constructieve feedback aan de aios gegeven, gericht op de leerdoelen en 

gekoppeld aan de observaties in de klinische praktijk. Door feedback positief te geven 

ontstaat een stimulerende leeromgeving. De supervisor en aios bespreken wat goed gaat en 

wat moet verbeteren.  

Bij elke opleidingsstage wordt afgesproken in welke EPA’s doelen zijn om zich verder in te 

bekwamen en te gaan behalen. De ontwikkeling in bekwaamheidsniveaus vormt het 

uitgangspunt voor de opleiding. Het oordeel van de opleidingsgroep is leidend in de 

bekwaamheidsbeoordeling. 

 

Het doel van de opleiding is dat de aios de benodigde kennis, vaardigheden, attitudes en 

ervaring eigen maakt, om haar taken als psychiater goed te kunnen uitvoeren. Bij het 

beoordelen van de aios gaat het erom, om vast te stellen of en wanneer de aios competent 

is in het uitvoeren van bepaalde taken (EPA’s) als beginnend specialist. De groei naar 

zelfstandigheid verloopt in fasen, via beginner, naar gevorderd naar bekwaam, en 

vervolgens naar vakkundig en uiteindelijk naar expert. 

 

De ontwikkeling in bekwaamheid wordt gedurende de opleiding met diverse formatieve 

(ontwikkelingsgerichte) toetsen beoordeeld: Kennistoetsen, KPE’s (korte praktijk evaluatie), 

CBD’s (case based discussion), 360 graden beoordelingen en voortgangsbeoordelingen. 

Als de aios voldoende bekwaamheid op niveau 4 kan aantonen, dan dient de aios een 

verzoek voor toekenning van een bekwaamheidsverklaring in bij de opleider.  

De finale beslissing over de toekenning van een bekwaamverklaring ligt bij een 

representatieve afvaardiging van de opleidingsgroep. 

 

De aios neemt het voortouw bij het uitstippelen van het opleidingstraject:  

- Waar doe ik welke EPA? 

- Hoe toon ik aan dat ik bekwaam ben in deze EPA? 



De EPA 1 (psychiatrisch onderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen) en EPA 7 
(suïcidaliteitsbeoordeling) bevatten levensfase-context specifieke criteria voor 
bekwaamverklaring in zowel de Kinder- en Jeugd als de Volwassenen-  als de 
Ouderenpsychiatrie en deze twee EPA’s moeten afzonderlijk behaald worden in alle 3 de 
verschillende levensfasen domeinen: zowel tijdens de stage Kinder- en Jeugd, als de stage 
Volwassenen als de stage Ouderenpsychiatrie, volgens het principe van de gefaseerde 
bekwaamheidsverklaring. 
 
De andere EPA’s (2 t/m 6 en 8 t/m 10) zijn levensloop breed geformuleerd en hoeven maar 
in 1 opleidingsstage behaald te worden. 
 
De inhoudelijke beschrijving van alle EPA’s is opgenomen in deel 2, bijlage 2 van het 
Landelijk Opleidingsplan Psychiatrie. 
 
Bekwaamheid van de EPA beoordelen 
 
Bij de beoordeling van de aios wordt gekeken naar de volgende elementen: 

1. De bekwaamheid van de aios in vereiste kennis, vaardigheden en gedrag 

2. Voldoende ervaring en exposure binnen het domein van de EPA 

3. Meerdere toets momenten betreffende de EPA, blijkend uit het portfolio 

4. Onderwijsactiviteiten en wetenschappelijke activiteiten met betrekking tot de EPA. 

De aios en de opleider zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de planning en de toetsing van 
de EPA. De aios bepaalt, in samenspraak met de opleider, welke toetsinstrumenten zij als 
bewijsmateriaal voor de EPA wil inzetten. De landelijke EPA-beschrijvingen zijn hiervoor 
bepalend. 
Aan het begin van elke stage maakt de aios een plan met een overzicht van de te bereiken 
doelen voor de komende periode en een voorstel voor de te gebruiken evaluatie- en 
toetsingsinstrumenten, rekening houdend met de gestelde eisen.  
Dit plan wordt goedgekeurd door de opleider in samenspraak met de supervisor en indien 
nodig, kunnen extra toetsingsinstrumenten of toetsingsmomenten worden ingezet. 
 
Vervolgens zorgt de opleider voor een integrale beoordeling van de opleidingsgroep: 

1. Door de oordelen van de supervisors te verzamelen en deze samen te brengen in 

een gezamenlijk oordeel of 

2. Door een bijeenkomst te beleggen “Oordeel Opleidings Groep” (OOG) waarin de 

supervisors de bekwaamheid van de aios bespreken, vervolgens schuift de aios aan 

voor nadere toelichting en overleg en wordt een gezamenlijk onderbouwd besluit 

genomen. 

 
In het OOG wordt vastgesteld of de aios inderdaad het gewenste niveau van de EPA heeft 
bereikt of welke stappen nog genomen dienen te worden om dit niveau te bereiken. 
Vervolgens stellen opleider en aios een vervolgtraject op en de afspraken worden vastgelegd 
in het individueel opleidingsplan (IOP). 
 
De volgende vertrouwenscriteria wegen mee in het oordeel van de opleidingsgroep: 
 

• Psychotherapeutisch fundament (herkent tegenoverdracht, kan hierop reflecteren en 
kan dit hanteren) 

• Competenties en klinisch redeneren (kennis en vaardigheden en specifieke 
competenties die nodig zijn voor deze EPA) 

• Nauwgezetheid en geloofwaardigheid (grondigheid en consistentie in activiteiten) 



• Oprechtheid (de aios vertelt eerlijk wat zij heeft gezien, wat zij heeft gedaan en 
waarom. Inclusief wat zij niet heeft gedaan en had moeten doen) 

• Inzicht in eigen beperkingen en bereidheid hulp te vragen (weten wanneer 
procedures te stoppen en een goede balans tussen proactief gedrag en tijdig hulp 
inroepen) 

 

 
Voor alle EPA’s geldt de verplichting tot het behalen van minimaal 2 EPA-gerichte KPE’s of 

CBD’s op niveau 4 door 2 verschillende supervisors, per EPA zijn de specifieke eindtermen 

landelijk bepaald, waaraan voldaan dient te worden. 

 

 

Onderstaand als voorbeeld 

 

EPA 4 Een farmacologisch consult uitvoeren 

Het betreft de bekwaamheid tot het indiceren en behandelen van cliënten met een (uni- of 

bipolaire) stemmingsstoornis, psychotische stoornis, angststoornis, ontwikkelingsstoornis 

met medicatie of met een andere biologische behandeling: 

 

Binnen deze EPA valt: 

Indiceren en behandelen met  

• een antidepressivum bij stemmings- en angststoornis 

• stemmings stabilisatie bij bipolaire stoornissen 

• anti psychotische medicatie bij psychotische stoornissen 

• benzo diazepines bij angst/stemm/psych stoornissen 

• stimulantia bij AD(H)D 

• Monitoring van het antidepressieve effect en de somatische bijwerkingen  

• Niet-medische biologische behandeling (rTMS, ECT, DBS) 

• Instructie en psycho-educatie 

 

Binnen deze EPA valt niet de juridische aspecten rondom verplichte zorg 

 

De criteria van vereiste kennis en vaardigheden en gedrag om deze EPA uit te voeren: 

• Kennis van de verschillende psychofarmaca, hun farmacokinetiek, hun 

farmacodynamiek, de toedieningsvormen, de interacties,  de rationele en passende 

medicatie keuze  

• Indicatie en behandeling vlg. richtlijn 

• Overleg en uitleg en motivatie aan cliënt 

• De AIOS herkent de bijwerkingen van de medicatie en heeft kennis van de 

werkingsmechanismen en technische aspecten van ECT, rTMS en DBS 

• Kent de meerwaarde van combinatie Psychotherapie en medicatie 

• Past de keuze van de medicatie aan op de individuele cliënt, met in acht neming van 

gender, etniciteit, ontwikkelingsniveau, somatische co morbiditeit, cognitieve 

beperkingen en therapietrouw. 

• Indiceert volgens de geldende richtlijnen en heeft kennis van off-label gebruik en 

kaders 

• Overlegt over de optimale dosering met cliënt en doet zo nodig serum spiegel 

bepalingen 

• Geeft passende uitleg over de werking en de bijwerkingen 



 

 

Verplichtingen voor de aios 

  

• De aios heeft in de portfolio meerdere KPE ‘s, 360 gr feedback en CBD ‘s (case 

based discussions) op niveau 4 door minimaal 2 verschillende supervisoren  

• Minimaal 1 pt volledig vervolgd in ECT-traject met schriftelijke rapportage aan 

verwijzer 

• Documentatie van relevante kennisdomein (referaat, CAT of publicatie) 

• Het behalen van EPA 4 wordt verwacht in het derde opleidingsjaar 

 

 

De EPA-bekwaamheid wordt behaald in een OOG, Oordeel Opleidingsgroep, waar de 

aios in het tweede gedeelte aanwezig is, voor nadere toelichting en de 

bekwaamheidsverklaring is landelijk geldig maar kan expireren indien de opleider 

onvoldoende vormbehoud vaststelt.  

 

Kortom: 

 

• Bekwaam in vereiste kennis, vaardigheden en gedrag 

• Voldoende ervaring in EPA 

• In de portfolio KPE, CBD en 360 graden feedback 

• Wetenschappelijke activiteiten 

• Positief Oordeel van de opleidingsgroep (OOG), tweede deel van het OOG met de 

aios. 

 

Daarmee is de EPA behaald. 

 

 

Toelichting: CBD Case Based Discussion: een gesprek tussen supervisor en aios gericht op 

een situatie van een farmacotherapeutisch consult: 

• Wat heb je gedaan in de situatie? 

• Wat waren je overwegingen? 

• Welke risico’s waren er? 

• Welke mogelijke complicaties waren er? 

• Wat zou er anders zijn bij een pt met een andere leeftijd, voorgeschiedenis, andere 

familieanamnese, ander tijdstip, andere locatie? 

Meestal duurt een CBD 15 minuten en verschaft dit gesprek inzicht en diepgang omtrent 

het behandelcontact aan de aios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


