
 

 

 

 
     

 
Verpleegkundig managers SEH 
 
 
Riel, juni 2013 
 
Betreft: Kennisgeving bestuurlijke / organisatorische ontwikkelingen binnen stichting STNN 
 
Geachte collegae, 
 
Zoals wij u reeds eerder informeerden is de Stichting STNN, die de TNCC en ENPC cursussen 
verzorgt in Nederland, per 1 januari 2013 aangesloten bij de Advanced Life Support Groep ALSG NL.  
De ALSG is een internationaal opleidingscentrum dat een palet aan cursussen verzorgt op het gebied 
van de acute en/of rampengeneeskunde voor artsen, verpleegkundigen en overige professionals 
werkzaam binnen de witte kolom. Denk daarbij aan de ATLS, MOET, POET, MIMMS, H-MIMS, 
MedicALS, DSTC&DATC en nu dus ook de TNCC en ENPC.                                                                            
 
Op 30 mei jl. is afscheid genomen van dhr. Pieter Jochems en de voormalige Raad van Toezicht en is, 
net als bij alle overige stichtingen aangesloten bij de ALSG, een breed gedragen onbezoldigd STNN 
bestuur gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de belangrijkste doelgroep cursisten: 
Frans de Voeght, voorzitter en afgevaardigd namens de NVSHV 
Huub Gubbels, secretaris en afgevaardigd namens de V&VN vak commissie Acute Zorg 
Rutger Jans, registercontroller, onafhankelijk penningmeester 
Majoor Peter van Gastel, afgevaardigd namens Defensie 
 
Met de binnen het nieuwe bestuur aanwezige professionele kennis en ervaring en door aan te sluiten 
bij de vragen uit het werkveld, biedt deze bestuurlijke verankering de beste garantie op hoogwaardig 
kwalitatief onderwijs van, voor en door professionals.  
Het nieuwe bestuur kijkt er naar uit om samen met het instructeurcorps en het ‘veld’ een cursus 
programma aan te kunnen bieden dat tegemoet komt aan de behoefte van de beroepsgroep 
verpleegkundigen. Niet alleen om vakbekwaam te worden, maar ook te blijven door een veilige, 
bewezen, gestructureerde aanpak van de acuut zieke en/of trauma patiënt volgens de ABCDE 

methodiek. Mocht u hieromtrent specifieke wensen of ideeën hebben, dan nodigen wij u nadrukkelijk 

uit contact met ons op te nemen. 
 
Introductie ‘Samen trainen’ 

Als vervolg op het individueel trainen van artsen en verpleegkundigen in de ATLS en STNN 

cursussen, werd in 2012 de TEAM training geïntroduceerd, welke gericht is op het gezamenlijk 

opleiden van artsen en verpleegkundigen door een ATLS en TNCC instructeur. Een TEAM training 

maakt gebruik van de gehanteerde protocollen op de eigen traumakamer van het betreffende 

ziekenhuis. Inmiddels zijn een tiental ziekenhuizen één of meerdere keren succesvol getraind. 

Speerpunten van deze TEAM training ‘Samen Trainen’                                                                                         

*Communicatie o.b.v. CRM principes uit de Luchtvaart                                                                     

*Taakverdeling                                                                                                                                     

*Interdisciplinair samenwerken                                                                                                                                                  

Duur en kosten training: 1 dagdeel, 1500 euro BTW vrij per training (ongeveer 20 professionals)  

We kijken er naar uit de plezierige samenwerking in 2013 te continueren of te hernieuwen.  

Vriendelijke  groet,                   

                            
Frans J. de Voeght MHA    M.Th. Nicole Schaapveld  
Voorzitter Stichting Trauma Nursing Nederland   directeur Advanced Life Support Groep NL  



 

 

Roadmap ATLS/TNCC teamtraining 
 
Doel: 
Het trainen van teamsamenwerking bij de opvang van de vitaal bedreigde patiënt volgens de 
ABCDE methodiek. Alsmede het definiëren van gezamenlijke actiepunten om de opvang 
binnen het ziekenhuis verder te optimaliseren. 
 
Kosten: 
De huidige kostprijs van de teamtraining bedraagt 1500 euro, vrij van BTW. Ongeveer 20 
professionals (maximaal 2 x 1 traumateam, afhankelijk van de samenstelling van uw 
traumateam) kunnen tegelijkertijd worden getraind, De kosten van deze training kunnen zo 
laag worden gehouden, omdat we van het deelnemende ziekenhuis medewerking vragen om 
de training op maat aan te bieden. 
 
Input deelnemend ziekenhuis: 

- Benoemen contactpersoon 
- Beschikbaar zijn voor intakegesprek trainers (1 uur) 
- Selecteren data (16.00-20.00 uur) 
- Beschikbaarheid locaties zijnde minimaal SEH en onderwijslocatie (de-briefing, 

observatieruimte) 
- Video opname mogelijkheid om optimaal rendement te bewerkstelligen 
- Lotus/patiënt 
- Catering 
- Accreditatie ABAN/V&VN 

 
Werkwijze: 
Onder leiding van een ATLS/TNCC instructeur wordt een relevant scenario doorlopen van 
een vitaal bedreigde patiënt op de SEH van uw eigen ziekenhuis. Deelnemers zijn de 
professionals van het traumateam dat in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk belast is met de 
opvang van deze complexe groep patiënten. 
Voornoemd scenario wordt aan de hand van de CRM principes geëvalueerd, waarbij wordt 
aangegeven wat goed ging en/of voor verbetering vatbaar is. 
Vervolgens wordt een 2e scenario geoefend, waarbij alle bevindingen uit de eerste 
feedbacksessie worden meegenomen. Ook deze wordt met de hele groep geëvalueerd en 
leidt uiteindelijk tot een top 3 van actiepunten op het gebied van logistiek, communicatie en 
samenwerking. 
D.m.v. feedback bespreking en (indien gewenst) het gebruik van opname apparatuur kan het 
rendement van de training in belangrijke mate worden verhoogd.  
Naast evaluatiedoeleinden, kan (afhankelijk van de grootte van uw SEH en/of de wens om 
meerdere teams te trainen) op deze wijze ook een 2e team de scenariotraining als observator 
in een separate ruimte bijwonen, waarna de rollen worden omgedraaid. 
 
Follow up: 
Vanuit de overtuiging dat de patiëntenzorg gebaat is bij een voortdurende alertheid op het 
functioneel samenwerken van multidisciplinaire teams onder stressvolle omstandigheden, 
blijven gebruikte documenten na afloop van de training beschikbaar voor het betreffende 
ziekenhuis, om zodoende in dezelfde lijn de verworven inzichten blijvend te oefenen.     
 
 


