
 

Opleiding tot   Sedation Practitioner  
 
Deze opleiding richt zich op het verwerven van kennis, kunde en vaardigheden op een zodanige wijze dat de Sedation 
Practitioner1 i.o. zelfstandig een procedure sedatie en/of analgesie kan starten èn onderhouden op locaties buiten de 
operatiekamer en buiten de IC, bij volwassen patiënten. De Sedation Practitioner (SP) werkt op verschillende 
functieafdelingen / behandelkamers en is onderdeel van een multidisciplinair team. De SP beoordeelt de fysieke conditie 
van de patiënt, classificeert de patiënt, sluit informed consent en bewaakt de vitale functies tijdens de ingreep.  
De sedation practitoner past op de juiste wijze en zelfstandig, de (be)nodigde interventies toe.  
 

 Doelstelling opleiding: 
-  Zelfstandig - en na inventarisatie van (mogelijke) risico’s- een Procedure Sedatie/Analgesie (PSA) uit te voeren  
   bij volwassen patiënten (ASA I en II), conform de CBO richtlijn  
-  Zorg dragen voor een laagdrempelig anaesthesiologische consultatie bij ASA classificatie III en IV  
-  De procedure zelfstandig uitvoert, beheert, beheerst en bijstuurt 2, hierbij gebruik  makend van o.m. het  
   hemodynamisch profiel van de patiënt, de gemaakte risicoanalyse passend bij de ASA classificatie en de interne  
   procedure(s) van de instelling  
-  Zorg te dragen voor een adequate en effectieve observatie van de patiënt tijdens de procedure  
-  Handelend op te treden bij (onverwachte) calamiteit en/of complicaties3  
-  Zorg te dragen voor veiligheid en comfort van de patiënt bij aanvang, tijdens en na beëindiging van de procedure4 
-  Zorg te dragen voor een adequate registratie voor, tijdens en na de procedure van relevante gegevens5 
-  De procedure te toetsen6 op best practice 
-  Een concrete bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de functie Sedation Practitioner   
-  Algemene deskundigheidheidsbevordering op de afdeling   
 

 1 = Iemand, die opgeleid wordt om een bepaalde functie te bekleden 
 2 = Managen 
 3 = Zie toetsingkader IGZ en richtlijnen PSA  
 4 = Een gestructureerd plan, gebaseerd op richtlijnen en toetsingskaders, ten behoeve van optimale, effectieve, veilige en comfortabele zorg  
 5 = Hierbij gebruik makend  van standaard registratie sedatie en/of analgesie, vereiste bewakingsapparatuur, eigen observaties, noodzakelijke 
      c.q. vereiste (werk)ruimte en een veilig (werk)klimaat, hierbij gebruik makend van invasieve en non-invasieve bewakings- en  
     observatieapparatuur 
 6 = Het achteraf beoordelen van de procedure d.m.v. vergelijkingen en toepassing in eenzelfde en andere situaties 

  

Doelgroep: 
- Basisarts, tenminste 1 jaar werkzaam op de hieronder vermelde afdelingen1   
- Medisch specialist: internist, cardioloog, longarts, MDL arts, gyneacoloog, chirurg  
- Verpleegkundige, tenminste 2 jaar werkzaam op de hieronder vermelde afdelingen2   
- Anaesthesie-verpleegkundige/medewerker, tenminste 1 jaar werkervaring   
- Functielaborant, tenminste 2 jaar werkzaam op de hieronder vermelde afdelingen3  
- Arts-assistenten, werkzaam op de hieronder vermelde afdelingen4  
- Circulation-, Ventilation-, Neural- en Renal Practitioner  
- Physician Assistent, tenminste 1 jaar werkzaam op de hieronder vermelde afdelingen5   
- Nurse Practitioner, tenminste 1 jaar werkzaam op de hieronder vermelde afdelingen6  
 

1: Spoedeisende Hulp, Intensive Care, Coronary Care, Longziekten, Interne geneeskunde, Radiologie, Interventiecardiologie, Gastro-enterologie,  
    Gynaecologie,  Chirurgie   
2: Spoedeisende Hulp, Intensive Care, Coronary Care, Radiologie, Interventiecardiologie, Gastro-enterologie   
3: Longfunctie, Hartfunctie, Gastro-enterologie, Interventiecardiologie     
4: Spoedeisende Hulp, Intensive Care, Coronary Care, Longziekten, Interne geneeskunde, Radiologie, Interventiecardiologie, Gastro-enterologie,  
    Gynaecologie,  Chirurgie   
5: Spoedeisende Hulp, cardiologie,  Longziekten, Interne geneeskunde, Radiologie, Interventiecardiologie, Gastro-enterologie, Gynaecologie,   
    Chirurgie, Intensive Care    
6: Spoedeisende Hulp, cardiologie,  Longziekten, Interne geneeskunde, Radiologie, Interventiecardiologie, Gastro-enterologie, Gynaecologie,   
    Chirurgie, Intensive Care  

 

Duur: 
De opleiding kent een totale duur van 12 maanden met ca. 150 uren theoretisch onderwijs, E-learning en toetsing   
 

Stage: 
Gedurende de opleiding wordt, mede afhankelijk van werkervaring,  een 3 daagse stage gedaan op resp. Recovery, 
Operatiekamer en Polikliniek pijnbestrijding   
 

  



 
Bijzonderheden: 
Zie regeling opleiding  
 

Inhoud van de opleiding   
Zie inhoud opleiding  
 

Aantal deelnemers:  
Het minimale aantal deelnemers voor deze opleiding is 8 personen; Het maximaal aantal deelnemers is 14 personen  
 

Voorbereiding deelnemers: 
Iedere deelnemer ontvangt, voorafgaand aan de opleiding, een portfolio,  een syllabus en een opleidingsplanner  
 

Literatuur:  
- Klinische anesthesiologie; Noordzij, Klimek & Stamer; 2012; ISBN: 978 90 5898 222 3 NUR: 871  
- CBO Richtlijn PSA; toetsingskader IGZ; interne procedure(s)  
- Smartphone applicatie verplicht 
 

Locatie:  
De opleiding wordt gegeven op de leslocatie van Care Training Group BV, te Ridderkerk; somige onderdelen worden 
elders verzorgd  
 

Lunch/koffie/thee: 
Koffie en thee wordt verzorgd door CTG. Lunch is voor eigen rekening.   
 

Toetsing: 
Gedurende de opleiding worden er verschillende toetsen afgenomen. Dit kan aan de hand van een opdracht, 
presentatie, verslag en/of take home toets.  
 

Certificering: 
De deelnemer verkrijgt het certificaat   Sedation Practitioner indien het centraal schriftelijk examen met 
tenminste een voldoende (6.0) is beoordeeld èn de praktische toets met voldoende (6.0) is gewaardeerd. Daarnaast 
is het portfolio volledig ingevuld en ondertekend.  
   
Registratie en accreditatie: 
Voor deze opleiding is accreditatie in aanvraag  
 

Evaluatie: 
De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd op basis van verschillende reflectieopdrachten. Terugkoppeling over de 
student vindt een maal pper kwartaal plaats.   
   
Prijs: 
De prijs voor deze opleiding bedraagt: € 5.750,-  inclusief eenmalig schriftelijk examen  
 

Bijzonderheden:  
De opleiding wordt gegeven onder de algemene voorwaarden van CTG  
Met behulp van Skype© worden studievaardigheden en voortgang regelmatig besproken met betrokkenen   

 
   


