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Tilburg, juni 2019 
 
Beste lezer, graag willen wij je op de 
hoogte brengen van de laatste ENPC en 
TNCC ontwikkelingen.  
 
UPDATE ENPC/TNCC 
 
In Amerika (ENA) zijn de nieuwe edities 
van de ENPC (5e) en de TNCC (8e) 
gelanceerd. Hier in Nederland wordt hard 
gewerkt om de vertaalslag te maken naar 
de Nederlandse situatie. Vanaf het najaar 
gaan wij deze aanbieden waarbij de 
nieuwe edities volgens de laatste inzichten 
ge-update zijn en, wat wij erg belangrijk 
vinden, er meer nadruk zal liggen op het 
interactief bezig zijn met het toepassen 
van klinisch redeneren binnen de ABCDE 
systematiek. 
 
INCOMPANY 
 
Wil je jouw zorgprofessionals liever een 
opleiding laten volgen op jullie eigen 
locatie? ALSG biedt enkele opleidingen 
Incompany aan, waaronder ook de ENPC 
en TNCC. Dit jaar verzorgen wij 6 
Incompany ENPC en TNCC trainingen in 
verschillende ziekenhuizen door het hele 
land. 
 
Een Incompany opleiding verhoogt de 
onderlinge samenwerking en verbetert de 
communicatie binnen het team door het 
werken in de vertrouwde omgeving. 
Daarnaast is er controle over het 
opleidingsmoment en zijn er minder reis- 
en verblijfkosten. 
 
Neem contact met ons op voor een 
adviesgesprek of offerte (op maat). 
 
 
 
 
 
 

 
Klantervaring Incompany Bravis: 
 
‘’Dit jaar hebben we in het Bravis 
ziekenhuis gekozen voor twee keer een 
Incompany training ENPC. De eerste 
cursus is inmiddels geweest in april 2019. 
De ervaringen van de deelnemers waren 
erg enthousiast. Het team vond het prettig 
om niet te hoeven reizen. Planmatig is het 
ook handig om vooraf te weten wie en 
wanneer naar de cursus gaat. En het is 
natuurlijk ook een kostenbesparing. Dus in 
zijn geheel een positieve ervaring.’’ 
 
NIEUWS 
 
EuSEN Congress en Terrence Sykes 
 
Op 23 en 24 mei was in Brussel het eerste 
stand alone EuSEN congress (European 
Society for Emergency Nursing).  
EuSEN is een overkoepelende organisatie 
van 15 nationale verenigingen van SEH-
verpleegkundigen. De ENA sponsort dit 
congres zodat de EuSEN een sterke 
organisatie wordt en de ENA ook in 
Europa (meer) naamsbekendheid krijgt. 
Op het congres waren circa 140 
verpleegkundigen uit 15 landen aanwezig. 

ALSG ging uit naam van de STNN op 
bezoek bij Joop Breuer, TNCC Course 
Director/Instructor en member of the board 
of directors ENA en Terrence Sykes, Chief 
Development Officer ENA.  
 



 

 
                        
                        
                       Servicebureau Stichting ALSG 

Spoorlaan 171  
                       5038 CB Tilburg    
                       013-5800211 – info@alsg.nl  

 
Zij vertegenwoordigden de ENA op het 
congres en hebben de nieuwe edities van 
de ENPC en TNCC gepresenteerd. 
 
Social Day 
 
Op 12 april jl. hebben we een informatieve 
en gezellige bijeenkomst gehad in het Van 
der Valk Houten met onze STNN 
instructeurs. De ochtend stond in het 
teken van vergaderen over onder andere 
de nieuwe edities, de OVO, bestuurszaken 
e.d. met aansluitend een heerlijke lunch. 
We hebben de dag afgesloten met een 
sportief team uitje. 
 
Bestuur STNN 
 
Onze voorzitter Frans de Voeght heeft 
zich jaren met hart en ziel ingezet voor 
onze Stichting. Binnenkort loopt zijn 
voorzitterstermijn af.  
Voel jij je aangesproken voor deze functie 
of ken je iemand die daar geschikt voor is, 
neem contact met ons op. 
 
Najaarsactie 
 
Bij inschrijving voor een ENPC en/of 
TNCC cursus in het najaar 2019 kun je 
een eenmalige korting van 5% ontvangen 
op de reguliere cursusprijs bij afname van 
5 cursusplaatsen.  
 
Gratis cursusplaats 
 
Voor (trauma) verpleegkundigen die zich 
inzetten voor mensen in noodsituaties 
wereldwijd in opdracht van of voor 
organisaties zoals het Rode Kruis of 
Artsen zonder Grenzen, bieden wij een 
gratis cursusplaats aan.  
Ben jij dat zelf of ken je iemand die 
hiervoor in aanmerking komt, neem 
contact met ons op. 
 
 
 

 
Nieuwe website 
 

 
We hebben een nieuwe website: neem 
hier snel een kijkje 
 
CONTACT 
 
Heb je tips of vragen? Laat het ons weten: 

 
 
 
 
 
 
 

Marlou van Dun 
Event Manager (ENPC, TNCC, ATLS) 
cursus gerelateerde vragen / administratie 
 
013-5800211 doorkiesnummer 12 
06-37352521 of marlou@alsg.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 

Yvonne Matters 
Office Manager 
bestuurszaken / overig 
 
013-5800211 doorkiesnummer 22 
06-54983701 of ymatters@alsg.nl 


