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Voorwoord 
 

Voor u ligt een adviesrapport  waarmee de werkgroep het bestuur van de Nederlandse Vereniging 

van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) adviseert inzake Landelijke Standaard 

Gelijkwaardige Criteria voor TNCC© en ENPC©. 

In opdracht van de voorzitter Artze Prins beoogt de werkgroep antwoord te geven op een 

vraagstelling vanuit het bestuur van de Nederlandse vereniging van Spoed Eisend Hulp 

Verpleegkundigen (NVSHV).  

Het adviesrapport beschrijf de werkwijze van de werkgroep, de onderbouwing van adviezen en 

aanbevelingen voor een landelijke standaard gelijkwaardige criteria voor de TNCC© en ENPC©. 

Namens de werkgroep, 

Henriëtte Merks, Meewerkend teamleider spoedeisende hulp Tweesteden Ziekenhuis Tilburg 
Janneke van Schaijk, Praktijkcoördinator spoedeisende hulp Amphia ziekenhuis Breda 
Ria Boel Msc, Senior opleider spoedeisende hulp VUMC Amstel Academie 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Professioneel bekwaam en bevoegd handelen uit zich in het leveren van goede kwaliteit van zorg op de 

spoedeisendehulp (SEH). Het is de wettelijke verantwoordelijkheid van werkgevers van zorginstellingen 

het personeel zodanig op te leiden dat verantwoorde zorg geleverd kan worden. Dit is onder andere 

vastgelegd in de Kwaliteitswet Zorginstellingen.  

In 2009 vroeg de toenmalige minister Klink van Volksgezondheid en Sport de commissie Breedveld om 

advies over de kwaliteit van de zorgverlening en zorgverleners op een SEH afdeling. Het rapport: 

Spoedeisende hulp: vanuit een stevige basis (Breedveld, 2009), beschrijft de minimale eisen waaraan een 

SEH afdeling moet voldoen om professionele zorg te kunnen verlenen van een goed kwaliteit. De minister 

gaf aan dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg strenger zou gaan toezien op de aanwezigheid van 

gekwalificeerd personeel, mede omdat geen enkele SEH volledig aan de eisen voldeed.  

Volgens het Rapport Breedveld (2009) dient de SEH verpleegkundige te beschikken over een aantal 

kwalificaties om tot verantwoorde uitvoering van het klinisch handelen te komen. Deze kwalificaties 

worden enerzijds verkregen via werkervaring op het terrein van de algemene verpleegkunde en de SEH-

verpleegkunde in het bijzonder. Anderzijds zijn er een aantal opleidingen en trainingen die hem hiertoe 

bekwaam maken. Opleidingen en trainingen die leiden tot een bekwaam en daarmee bevoegd SEH-

verpleegkundige op het gebied van het klinisch handelen op de SEH zijn: 

 een basisopleiding tot verpleegkundig beroepsbeoefenaar (MBOV of HBOV); 

 een CZO erkende geaccrediteerd verpleegkundige vervolgopleiding op het gebied van de SEH-
verpleegkunde*; 

 een specifieke training op het gebied van de triage; 

 een specifieke training op het gebied van de trauma care, zoals de Trauma Nursing Core Course 
(TNCC©);  

 een specifieke training op het gebied van de kinderen, zoals de Emergency Nursing Pediatric 
Course (ENPC©). 

*deelnemers met andere vooropleidingen binnen de acute zorg kunnen overleggen met de aanbieder  
over eventuele deelname 

Verder beschrijft het rapport:  

De internationaal geaccrediteerde TNCC© en ENPC© trainingen zijn belegd bij de Stichting Trauma 

Nursing Nederland (STNN), die de uitvoering van deze specifieke trainingen heeft ondergebracht bij de 

Advanced Life Support groep (ALSG).  

De laatste jaren worden ook regionale initiatieven ontplooid om TNCC© en ENPC© gelijkwaardige 

opleidingen te ontwikkelen binnen het curriculum van de CZO erkende geaccrediteerde SEH-opleidingen.  
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Hoofdstuk 2. Doelstelling adviesrapport 

 

2.1 Vraagstelling 
Het is op dit moment niet duidelijk in hoeverre regionale specifieke opleidingen/trainingen op het gebied 

van Trauma Opvang Volwassenen (TOV) en Acuut Ziek Kind (AZK) gelijkwaardig zijn aan de TNCC© en 

ENPC©. Daarvoor ontbreken landelijk vastgestelde criteria. Het bestuur van de NVSHV vraagt de 

werkgroep een advies uit te brengen in antwoord op onderstaande vraag: 

Ontwikkel een landelijke standaard voor TNCC en ENPC gelijkwaardige criteria, met specifieke aandacht 
voor innovatie en ontwikkelingen binnen de traumazorg en het acuut zieke kind in de brede definitie van 
acuut ziek (niet alleen trauma). 

2.2 Samenstelling Werkgroep 
De werkgroep bestaat uit drie leden, waarvan twee leden uit de accreditatiecommissie van de NVSHV. 

Deze twee leden zijn beiden SEH verpleegkundige; één groepslid is daarnaast meewerkend teamleider 

SEH en het andere lid is praktijkcoördinator SEH.  

De voorzitter van deze werkgroep is benoemd vanuit het bestuur van de NVSHV en heeft als bestuurslid 

het aandachtsgebied onderwijs. Daarmee is er de directe verbinding tussen werkgroep en NVSHV bestuur 

gewaarborgd. De voorzitter zal het advies van de werkgroep binnen het bestuur voorleggen ter 

bespreking en ter besluitvorming.  
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Hoofdstuk 3. Informatie  
 

Inhoudelijke ontwikkeling criteria 

Om een gedegen advies te kunnen geven aan de NVSHV heeft de werkgroep zich verder verdiept in de 

inhoud en aanbod van de TNCC© en ENPC© opleiding, dit omdat we zochten naar gelijkwaardige criteria 

voor de TNCC© en ENPC© opleiding.  

Er is gekeken naar de inhoud en vormgeving van huidige TNCC© en ENPC© trainingen en naar de 

eindtermen waaraan een CZO erkend SEH opleiding moet voldoen om geaccrediteerd te worden.  

 

Veldraadpleging 

Daarnaast is het huidig aanbod van soortgelijke trainingen op het gebied van traumazorg 

geïnventariseerd. Deze traingingen worden aangeboden door de CZO erkende SEH opleidingen en door 

andere aanbieders, die een verzoek voor accreditatie voorleggen aan de accreditatiecommissie 

kwaliteitsregister NHSHV. Er is gekeken naar lesinhoud, lesniveau, lesmateriaal en de verschillende wijze 

van opbouw van het onderwijs van soortgelijke trainingen. 

 

De werkgroep heeft er voor gekozen om de TNCC© en ENPC© als richtlijn aan te houden als het gaat om 

de beschrijving van de landelijke standaard. Dit om de gelijkwaardigheid zorgvuldig te kunnen vaststellen 

en borgen. 

 

Ter aanvulling van het advies wordt dit conceptrapport voorgelegd aan de CZO erkende 

opleidingsinstituten en aanbieders die eerder een accreditatieaanvraag bij de accreditatiecommissie 

NVSHV hebben ingediend. 

Aanvullingen uit deze veldraadpleging zullen meegenomen worden naar het bestuur van de NVSHV. Het 

bestuur  zal een besluit nemen over het concept, waarna dit rapport definitief zal worden. 
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Hoofdstuk 4. Advies Landelijke standaard   
 

Na onderzoek en verdieping is de werkgroep tot de volgende landelijke standaard gekomen, waarbij 

wordt aanbevolen dat de aanbieder van een specifieke training voor Trauma Opvang Volwassenen (TOV) 

en Acuut Ziek Kind (AZK) moet voldoen aan alle onderstaande criteria: 

4.1   Voorbereiding 
Voorafgaande aan de training krijgt de deelnemer van het opleidingsinstituut de theorie aangeboden, 

welke de inhoud en toetsing dekt. De aangeboden theorie is actueel, waar mogelijk evidenced based, en 

verwijst naar de huidige professionele (medische en verpleegkundige) standaarden. De deelonderwerpen 

binnen de aangeboden theorie komen overeen met de lijst van deelonderwerpen zoals beschreven onder 

‘theorie inhoud’. De theorie moet vooraf bestudeerd worden en is voorwaardelijk voor deelname aan de 

training. 

De deelnemer wordt in de voorbereiding op de hoogte gebracht van de wijze en inhoud van de 

theoretische toets. Er zijn scorelijsten beschikbaar van de assessments en vaardigheidstoetsen. 

4.2 Opbouw 
De inhoud van de training bestaat uit een theoretisch gedeelte en een vaardigheidsgedeelte. Beide 

onderdelen worden afgesloten met een toets. De theorie en het vaardigheidsgedeelte van de training 

moeten binnen een samenhangend programma aansluitend en als een geheel worden aangeboden d.w.z. 

theorie assessments, vaardigheidstraining en -toetsing. 

4.3 Duur 
Een training TOV en AZK dient als een volledige 2 daagse training van minimaal 8 uur per training dag 
aangeboden te worden. De 2 daagse training is verplicht voor certificering /registratie bij het accreditatie 
register van de NVSHV. Voor herregistratie in het register dient een 1 daagse herhalingstraining van 
minimaal 6 uur met succes afgerond te worden. 
 

4.4 Theorie 
Binnen een volledige training TOV en AZK is de deelnemer minimaal 12 uur fysiek aanwezig. Wanneer de 

training als een herhaling wordt aangeboden betreft dit minimaal 4 uur fysieke aanwezigheid.  

4.5 Praktijk 
Binnen de fysieke onderwijsuren van de volledige trainingen TOV en AZK wordt er minimaal 4 uur 

vaardigheidstraining gegeven, waarbij iedere deelnemer de gelegenheid krijgt te trainen. Wanneer de 

training als een herhaling wordt aangeboden dan wordt er minimaal 1 uur vaardigheidsonderwijs 

gegeven. 

4.6 Inhoud  
De doelstelling van de training TOV is de deelnemer een standaardmethode aan te leren om 

traumapatiënten systematisch te onderzoeken volgens de huidige principes van de ABCD methode 

Daarmee ontwikkelt de SEH-verpleegkundige de benodigde competenties om kwalitatief optimale 

zorg te leveren. De training stelt de deelnemer in staat zelfstandig een acuut zieke of 

ongevalsslachtoffer op te vangen en zorgt ervoor dat artsen en verpleegkundigen dezelfde taal 

spreken. 

De methode is gebaseerd op internationaal geaccepteerde uitgangspunten en doelstellingen in de 

acute- en ongevalszorg.  
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In de training AZK staat de eerste opvang van het zieke kind (trauma en non-trauma) centraal 

volgens de huidige ABCD principes waarmee een kwalitatief optimale en gestructureerde opvang 

aangeleerd wordt.  

 

In de aangeboden theorie ten behoeve van de training TOV komen minimaal de volgende 

deelonderwerpen aan bod: 

 Biomechanica; 

 Initial assessment / ABCDE-methodiek; 

 Ademweg en Ventilatie; 

 Shock; 

 Schedel- en hersenletsel; 

 Trauma van het oog, het aangezicht en de nek; 

 Thoraxtrauma; 

 Buiktrauma; 

 Ruggenmerg-en wervelkolomtrauma; 

 Trauma van het bewegingsapparaat; 

 Brandwonden, huid- en weke delen letsel; 

 Specifieke zorg zwangere, kinderen en ouderen; 

 Psychosociale aspecten van traumazorg; 

 Transport; 

 Innovatie en actuele landelijke ontwikkelingen. 

Voor de aangeboden theorie ten behoeve van AKZ komen minimaal de volgende deelonderwerpen aan 

bod: 

 Ontwikkeling Kind; 

 Prioritering; gericht onderzoek, triage en besluitvorming; 

 Initial assessment; 

 Respiratoire Noodgevallen; 

 Vasculaire toegang; 

 Medicatie toediening; 

 Pijn en pijnstilling; 

 Kinderziekten; 

 Shock; 

 Ritmestoornissen; 

 Trauma; 

 Neonaten; 

 Adolescenten; 

 Intoxicaties bij kinderen; 

 Noodgevallen door gedragsproblemen; 

 Omgevingsnoodgevallen; 

 Kindermishandeling; 

 Stabilisatie en vervoer. 

4.7 Toetsing 
Het theoretische gedeelte van de training wordt afgesloten met een toets. Deze bestaat uit minimaal 50 

multiple-choice vragen. De toets dient individueel en onder supervisie gemaakt te worden. De 

theoretische toets mag eenmalig herkanst worden. Indien de deelnemer niet slaagt dient hij de volledige 

training opnieuw te volgen. De cesuur van de theoretische toets ligt op 80%. 
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Het vaardigheidsgedeelte van de training wordt in de vorm van een assessment getoetst. De scenario’s in 

de assessment zijn gebaseerd op de inhoud van de training en de toetsingscriteria zijn inzichtelijk op een 

scorelijst. Deze is vooraf beschikbaar voor de deelnemer.  

4.8 Geldigheid 
Wanneer de deelnemer een volledige training volgt met een voldoende resultaat afsluit, kan daarna 

volstaan worden met een herhaling, zoals eerder beschreven. Wanneer de deelnemer niet slaagt voor een 

herhaling of de geldigheid laat verlopen, dan dient de volledige 2 daagse training opnieuw gevolgd te 

worden De geldigheid van de TOV en de AZK op het gebied van verpleegkundige traumazorg is 4 jaarrede 

werkgever mag de scholing frequenter aanbieden.  

. 

4.9 Docenten / Trainers  
Het is aantoonbaar dat de trainers aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 De trainer is in het bezit van een geldig certificaat van de training TOV en / of AZK ; 

 De trainer heeft met een voldoende resultaat een aantoonbare didactische training / opleiding 

gevolgd. Bijvoorbeeld: Generic Instructor Course (GIC) of Train de Trainer. 

 

4.10 Accreditatiepunten 
Wanneer een volledige 2 daagse training inclusief voorbereiding  voldoet aan de vastgestelde landelijke 

criteria met zichtbare aandacht voor actuele ontwikkelingen en innovatie binnen de traumazorg, dan kent 

de accreditatiecommissie van de NVSHV 20 toe . Wanneer het een aanbod een herhalingstraining inclusief 

voorbereiding betreft, die voldoet aan de gestelde criteria, dan kent de accreditatiecommissie van de 

NVSHV 8 accreditatiepunten . 
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Hoofdstuk 5. Bronvermelding 
 

 Stichting Advanced Life Support, Trauma Nursing Core Course Manual 7th edition Nederlandse 

vertaling 2015 
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werkgroep kwaliteitsindeling Spoed Eisende Hulp  

 College Zorg Opleidingen, (2015) Eindtermen SEH verpleegkundige. 

 Nederlanse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen, 2013 Accreditatiesysteem, bij en 

nascholingsprogramma’s. 

  


