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VOORWOORD

Voorwoord / P.3

De professionalisering binnen de Academie voor
Ambulancezorg zet onverminderd door. In goede
samenwerking met de RAV’en zijn wij in 2016
gestart met de CZO geaccrediteerde opleiding tot
ambulancechauffeur als derde kernfunctie binnen
de ambulancezorg.

De Academie voor Ambulancezorg / P.5

Mede op verzoek van de RAV’en hebben wij de
initiële opleidingen op modulaire wijze ingericht
zodat wij in 2017 maar liefst 11 startmomenten
kunnen aanbieden. Dit betekent dat studenten
sneller kunnen instromen en het geeft de RAV’en
meer flexibiliteit.

Organisatieontwikkelingen / P.11

Evenementen / P.13

Onderwijsontwikkelingen / P.14

Opleidingsresultaten / P.16

Het op onderdelen gezamenlijk opleiden en trainen van
ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs tijdens hun
Academie opleiding blijft hierbij behouden. Dit blijkt voor beide
beroepsgroepen nog steeds een belangrijk pluspunt te zijn.
Voor verpleegkundig centralisten meldkamer ambulancezorg hebben
wij in 2016 een landelijk assessment ontwikkeld dat met succes van
start is gegaan. Dit assessment zal het kwaliteitsniveau van centralisten
versterken door inzichtelijk te maken welke competenties nog
verbeterd kunnen worden.
In goed overleg met V&VN Ambulancezorg hebben wij in 2016 hard
gewerkt om de Tactical Emergency Casualty Care (TECC ) Course
vanuit de Verenigde Staten toepasbaar te maken voor de Nederlandse
situatie. Deze cursus biedt de ambulancehulpverlener de mogelijkheid
zich goed voor te bereiden op grootschalige trauma incidenten in
onveilige situaties.
Wij hebben in samenwerking met RAV’en 288 studenten voor de
initiële opleidingen kunnen opleiden. Het slagingspercentage in 2016
bedroeg overall 83%. Het landelijk assessment is bij 496 deelnemers
afgenomen. Tevens hebben 1863 cursisten bij- en nascholing gevolgd.
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DE ACADEMIE VOOR AMBULANCEZORG

De waardering voor al onze opleidingen scoorde weer bijna een 8, een
mooi resultaat!
De gezonde bedrijfsvoering, ook financieel, van onze Academie
sterkt ons vertrouwen dat wij ook de komende jaren onze
opleidingsportfolio kunnen blijven ontwikkelen en versterken.
Wij zijn er trots op dat wij wederom zoveel ambulanceprofessionals
op onze Academie hebben mogen verwelkomen en dat wij het
vertrouwen krijgen van RAV-directies en regionale opleiders.
Veel dank gaat uit naar alle enthousiaste en gemotiveerde
medewerkers van de Academie en de vele docenten en instructeurs
die door hun RAV ’en in de gelegenheid worden gesteld bij ons
onderwijs te geven.
G.J. M. Dijkstra
voorzitter bestuur

MISSIE

De Academie voor Ambulancezorg staat garant
voor kwalitatief hoogwaardige, op de pre-hospitale
acute zorgverlening afgestemde, opleidingsproducten
om de (beginnende) beroepsbeoefenaar bekwaam te
maken (initieel) en te houden (post-initieel) voor de
uitoefening van het vak van ambulanceverpleeg
kundige, ambulancechauffeur en verpleegkundig
centralist meldkamer ambulancezorg.
PROFIEL VAN DE ACADEMIE VOOR
AMBULANCEZORG
De Stichting Academie voor Ambulancezorg is het
landelijk opleidingscentrum voor de ambulancezorg. De Academie is gespecialiseerd in het opleiden
en trainen van beginnende én ervaren professionals
in de ambulancezorg.
De opleidingen zijn gebaseerd op competentieprofielen met bijbehorende eindtermen. Deze worden
periodiek bijgesteld op basis van (internationale)
medische, beroeps-inhoudelijke en onderwijskundige ontwikkelingen die voor de beroepsgroep
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relevant zijn. Op deze wijze wordt de professionele
standaard op het vereiste kennis- en vaardigheidsniveau gehouden.
Het onderwijs vindt plaats in een veilige omgeving,
waarbij het concentrisch leren centraal staat. Hierbij
wordt meer complexiteit en verdieping gegeven
naarmate het niveau van competentieontwikkeling
stijgt. Het is de ambitie van de Academie om onderwijskundig leidend te zijn voor alle opleidingsinstrumenten die binnen de sector worden gebruikt.
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ORGANISATIESTRUCTUUR
Bestuur
In het gehele jaar 2016 was de samenstelling van
het bestuur van de Academie als volgt:
- de heer G.J.M. Dijkstra, voorzitter
- mevrouw C. Jongbloed-Zoet
- de heer S.G. Kijlstra
- de heer W. Moes
- de heer R. Ton
Directie en bedrijfsvoering
De directie en bedrijfsvoering zijn middels een overeenkomst belegd bij METS Center b.v.
De heer J.P. Versluis treedt hierbij op als directeur
van de Academie.
Commissies
De Academie kent een Medisch Advies Commissie,
een Examencommissie en een Klachtencommissie.
Deze commissies bestaan uit ervaren personen
vanuit de medische en juridische sector.
6

OPLEIDINGSAANBOD
De Academie voor Ambulancezorg staat garant voor
kwalitatief hoogwaardige opleidingsproducten voor
de uitoefening van het vak van ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en verpleegkundig
centralist meldkamer ambulancezorg. Daarnaast
verzorgt de Academie ook opleidingsproducten
voor zorgambulancebegeleiders, medisch managers
ambulancezorg en werkbegeleiders.
INITIËLE OPLEIDINGEN
Voor beginnende professionals biedt de
Academie de initiële opleiding tot ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en
verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg aan. Studenten voor deze opleidingen
zijn altijd in dienst van een RAV.
Ambulanceverpleegkundige
Studenten leren tijdens de initiële opleiding
tot ambulanceverpleegkundige snel kritieke
gezondheidsbelemmeringen te ontdekken en te

behandelen. Naast het methodisch handelen is
ook ruim aandacht voor niet-technische vaardig
heden. Aan het einde van de opleiding is de student
bekwaam om zelfstandig het vak ambulance
verpleegkundige uit te oefenen.
Ambulancechauffeur
De initiële opleiding tot ambulancechauffeur
omvat twee taakaccenten, te weten het medisch
assisteren en het vervoerstechnische gedeelte. Het
medisch assisteren is geënt op het assisteren van
de collega ambulanceverpleegkundige tijdens de
zorgverlening aan de patiënt. Vervoerstechnisch
krijgt de student een rijvaardigheidstraining. Hierin
komt onder andere het gebruik van ontheffingen
op verkeerswet en –regelgeving bij het rijden met
optische- en geluidssignalen aan bod.
Verpleegkundig Centralist Meldkamer
Ambulancezorg
Studenten doen in de initiële opleiding tot verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg
kennis en vaardigheden op die nodig zijn om het
gehele proces van indiceren tot adviseren vanuit de
meldkamer goed te laten verlopen.
POST-INITIËLE OPLEIDINGEN
Voor gevorderde professionals verzorgt de
Academie expert-classes, cursussen en thematrainingen gebaseerd op verschillende actuele
onderwerpen die gericht zijn op verdieping van
de basiskennis en vaardigheden.
Advanced Life Support (ALS)
ALS is de laatste stap in de chain of survival en het
begin van het herstel van de patiënt. Deze cursus

is ontwikkeld voor ambulanceverpleegkundigen en
-chauffeurs en is vooral gericht op het stabiliseren van
de patiënt terwijl de behandeling wordt voortgezet.
Advanced Medical Life Support (AMLS)
De AMLS is gericht op het optimaal analyseren en
evalueren van de situatie van de patiënt, het uitdiepen van de anamnese, gericht lichamelijk onderzoek, het opstellen van een differentiaal diagnose
en het afwegen van behandelingsopties.
Geriatric Education for Emergency Medical
Services (GEMS) ALS
Deze cursus biedt uitgebreide kennis, inzichten en
vaardigheden met betrekking tot het verlenen van
zorg aan ouderen door ambulanceverpleegkundigen en medisch managers ambulancezorg.
Geriatric Education for Emergency Medical
Services (GEMS) BLS
Deze cursus biedt uitgebreide kennis, inzichten en
vaardigheden met betrekking tot het verlenen van
zorg aan ouderen door ambulancechauffeurs en
zorgambulancebegeleiders.
Incidenten met gevaarlijke stoffen (CBRN)
Deze unieke training op het CBRN-oefencentrum
van Defensie draagt bij aan bewustwording, begrip
en inzicht rondom incidenten waarbij chemische,
biologische, radioactieve of nucleaire stoffen betrokken zijn.
Pediatric Emergencies for Prehospital
Professionals (PEPP) ALS
Ambulanceverpleegkundigen en medisch managers
ambulancezorg krijgen in de PEPP ALS een structuur
7

AC A D E M I E V O O R A M B U L A N C E ZO R G

aangeboden waarmee zij de kwetsbare doelgroep
van baby’s en kinderen zo goed mogelijk kunnen
benaderen.
Pediatric Emergencies for Prehospital
Professionals (PEPP) BLS
In de PEPP BLS krijgen ambulancechauffeurs en
zorgambulancebegeleiders een structuur aangeboden waarmee ze baby’s en kinderen zo goed
mogelijk kunnen benaderen en collega’s kunnen
assisteren in de behandeling
Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS)
De PHTLS is ontwikkeld om de pre-hospitale zorg
aan traumapatiënten te verbeteren. De methode
vergroot de bekwaamheid in het evalueren van
de patiënt en het bepalen van de prioriteiten in de
hulpverlening.
Systematic Approach to Vital Emergency
Respons (SAVER)
De SAVER leert cursisten om complexe ongevallen
met beknelling en/of ernstig letsel praktisch en systematisch te benaderen volgens de SAVER-methode.
Tactical Emergency Casualty Care (TECC)
De TECC is geënt op de primair pre-hospitale
zorg aan patiënten bij grootschalige traumaincidenten onder aanvankelijk onveilige of
dreigende werkomstandigheden.
EuSim Simulation Instructor Course (level 1)
De EuSim Simulation Instructor Course leert technieken aan werkbegeleiders om leersituaties te
faciliteren en daarin een koppeling te maken naar
de kernpunten van Crisis Resource Management.
8
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General Instructor Course (GIC)
Na het volgen van de GIC zijn cursisten in staat om
diverse didactische werkvormen in te zetten bij het
verzorgen van trainingen aan volwassen.
Werkbegeleiding
De cursus werkbegeleiding ondersteunt werkbegeleiders bij het zo goed mogelijk invullen van hun
rol om studenten zo goed mogelijk te begeleiden
vanuit competentiegericht onderwijs.
Fracturen en luxaties
Deze expert-class geeft inzicht in de oorzaken en
gevolgen van fracturen en luxaties én welke behandeling wanneer het best passend is.
Incident management
Tijdens deze expert-class is aandacht voor het
geheel aan maatregelen om de weg na een incident
zo snel mogelijk op een veilige manier vrij te maken.
(P)BLS/AED, SBAR en VFM
Deze thematraining is gericht op zorgambulancebegeleiders en stelt hen in staat om een reanimatie van zowel een volwassene, een kind en een
pasgeborene op te starten, de SBAR-methode
toe te passen en de vitale-functies-meetkaart te
gebruiken.
Beroepsgeheim & Mentale weerbaarheid
Deze training voor meldkamercentralisten gaat in
op de inhoud en toepassing van het verpleegkundig
beroepsgeheim en hoe om te gaan met indrukwekkende meldingen en ingrijpende gesprekken.

Het MMT, wat kun je ermee?
Meldkamercentralisten leren in deze thematraining
over de inzetcriteria van een mobiel medisch team
(MMT) en hoe je als centralist hiermee zo optimaal
mogelijk samenwerkt.
Pro-actief assisteren
De thematraining Pro-actief assisteren traint
ambulancechauffeurs in het zo optimaal mogelijk
ondersteunen van collega’s bij het beoordelen van
ziektebeelden.
Rijden met Optische en Geluidssignalen
Deze praktische training is bedoeld voor
ambulancechauffeurs en frist de kennis en vaardigheden op ten aanzien van het met spoed rijden met
optische- en geluidssignalen.
Rijvaardigheid voorrangsvoertuig
In deze training wordt uitgebreid aandacht gegeven
aan de wettelijke en branchespecifieke kennis over
het met spoed rijden en het gebruik van optischeen geluidssignalen. Daarnaast passen cursisten deze
kennis toe tijdens rijvaardigheidstrainingen op de
openbare weg.
Rijvaardigheidsafari
Deze unieke rijvaardigheidstraining traint
ambulancechauffeurs in verschillende situaties en
diverse omstandigheden patiënten en collega’s vlot,
veilig en comfortabel te vervoeren.
Special Event Medical Services (SEMS)
De SEMS levert de benodigde bagage voor ambulancehulpverleners die verantwoordelijk zijn voor de
hulpverlening tijdens evenementen.

Terrorisme en CBRN
Meldkamercentralisten leren tijdens deze training over binnenkomende meldingen waarbij
sprake kan zijn van een terreurdaad. Daarnaast
krijgen ze inzicht in de specifieke kenmerken van
CBRN-incidenten.
LANDELIJKE ASSESSMENTS
Eén keer per 5 jaar worden ambulanceprofessionals
in teamverband getoetst aan het landelijke assessment ambulancezorg. Binnen de Academie zijn assessoren opgeleid om de landelijke assessments af te
nemen. De assessments bestaan uit een theoretisch
onderdeel en een aantal praktijkcasussen. De beoordeling vindt plaats op individueel niveau en wordt
altijd teruggekoppeld aan de deelnemer en de RAV.
OPLEIDEN OP DE ANTILLEN
In opdracht van de FKA Curaçao en ImSan Aruba
verzorgt de Academie initiële opleidingen, bij- en
nascholingen en assessments op de Antillen.
KWALITEIT VAN ONDERWIJS
Certificaten en keurmerken
De Academie voor Ambulancezorg voldoet aan de
kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort
beroepsonderwijs en staat geregistreerd in het
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
De assessments zijn getoetst door CITO en de initiële opleidingen zijn geaccrediteerd door het College
van Zorg Opleidingen (CZO). Daarnaast biedt de
Academie in samenwerking met V&VN opleidingen
aan met een certificering vanuit de Amerikaanse
brancheorganisatie National Association of
Emergency Medical Technicians (NAEMT).
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ORGANISATIEONTWIKKELINGEN

CZO-ACCREDITATIE
Eind 2015 is de opleiding tot ambulancechauffeur
opgenomen door het College van Zorg Opleidingen
(CZO). In 2016 is de Academie voor Ambulancezorg
samen met alle RAV’en een traject gestart om
op basis hiervan de benodigde accreditatie te
behalen. Het curriculum van de initiële opleiding
tot ambulancechauffeur van de Academie voor
Ambulancezorg is inmiddels goedgekeurd. Dit
traject is in de zomer van 2016 afgerond, waardoor
de studenten van de septembergroepen konden
starten met de CZO geaccrediteerde opleiding tot
ambulancechauffeur. In de toekomst zal het CZO de
opleiding periodiek toetsen middels visitaties.

Deskundigheidsbevordering docenten, instructeurs en landelijke assessoren
De Academie besteedt ieder jaar de nodige aandacht aan scholing van docenten en instructeurs. De
landelijke assessoren komen ieder jaar twee dagen
samen om de kwaliteit van de landelijke assessments en de uitvoering hiervan te borgen.
ONDERWIJSFACILITEITEN
Elektronische leeromgeving (ELO)
De opleidingen zijn digitaal ingericht in een
elektronische leeromgeving (ELO). De ELO biedt
ondersteuning bij het organiseren en communiceren over het lesproces en bij de overdracht van
informatie en lesmateriaal. Zo hebben studenten en
cursisten bijvoorbeeld toegang tot de aangeboden
lesstof, lesroosters, examenreglementen, toetsen en
het portfolio. Om de interactie tussen docenten en
studenten en cursisten te vereenvoudigen is binnen
de ELO een forum-functionaliteit beschikbaar. In de
persoonlijke dossiers in de ELO zijn de studievorderingen zichtbaar voor alle betrokkenen: studenten,
cursisten, docenten en werkbegeleiders.
Fysieke opleidingsomgeving
De Academie beschikt over moderne opleidingsfaciliteiten waar per dag circa honderd studenten en
cursisten ontvangen kunnen worden. De meeste
praktijklokalen zijn uitgerust met een videosysteem
en smartboard. Er zijn tablets beschikbaar die onder
andere gebruikt worden voor de toetsmomenten,
beoordelingen en evaluaties. Buiten de Academie
zijn twee autowrakken geplaatst ten behoeve
van het simulatieonderwijs. Hiernaast hebben
studenten/cursisten de beschikking over een
10

multifunctionele ruimte met internetcafé en zijn er
specifieke werkruimtes ingericht voor docenten en
onderzoekers, technische en facilitaire assistentie en
lotussen.
Digitale inschrijving
Het is mogelijk om studenten digitaal in te schrijven
voor de initiële opleidingen. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van het cursistenadministratiesysteem
Coachview. Het komende jaar zal ook het digitaal
inschrijven voor andere opleidingen mogelijk
worden.
Kwaliteitsregister V&V
De post-initiële scholingen, expert-classes en
thematrainingen die door de Academie worden
verzorgd i.c. aangeboden, zijn aangemeld bij het
Kwaliteitsregister V&V. Wanneer cursisten bij inschrijving en deelname aan een cursus bij de Academie
hun BIG-registratienummer en/of het registratienummer Kwaliteitsregister V&V doorgeven, verzorgt
de Academie dat de betreffende punten toegekend
worden.

CITO-CERTIFICERING
Het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)
heeft ook in 2016 onze initiële opleidingen en
assessments gecertificeerd. Iedere drie jaar vindt
een nieuwe audit plaats om deze certificering te
behouden.
11 STARTMOMENTEN INITIËLE
OPLEIDINGEN
Vanaf maart 2017 starten de initiële opleidingen iedere maand, met uitzondering van de
maand augustus. Hierdoor kunnen medewerkers bij aanname sneller instromen in de initiële
opleidingen van de Academie.

SAMENWERKING MET RAV’EN
De Academie streeft naar een duurzame samenwerking met de Regionale Ambulancevoorzieningen
in het opleiden van ambulancemedewerkers.
Goede afstemming met de RAV’en over de
opleidingsproducten is dan ook zeer waardevol. Afstemming gebeurt onder andere tijdens
de vakgroepvergaderingen van de Regionale
Opleidingscoördinatoren in V&VN-verband.
In 2016 heeft de Academie alle Regionale
Ambulancevoorzieningen uitgenodigd in
Harderwijk. Tijdens deze bezoeken zijn de afgevaardigden geïnformeerd over de ontwikkelingen
binnen de opleidingen en de resultaten van de RAV
op het landelijk assessment ambulancezorg. Ook
zijn de evaluaties besproken van de studenten die
het afgelopen jaar een initiële opleiding volgden. Er
was voldoende ruimte om vragen vanuit de RAV te
beantwoorden en we hebben gezamenlijk naar de
toekomst gekeken. De RAV’en waren positief over
deze bezoeken en in 2017 zullen de programmaleiders Arie Schipper en Bertram van Dijk weer bij
iedere RAV op locatie langskomen om de ontwikkelingen en resultaten te bespreken.
MEDISCH ADVIESCOMMISSIE, EXAMENCOMMISSIE EN KLACHTENCOMMISSIE
In 2016 zijn de medisch adviescommissie (MAC)
en de examencommissie beide in een regulier
afstemmingsoverleg bijeengekomen. De medisch
adviescommissie streeft naar een nauwere samenwerking met medici die werkzaam zijn binnen de
sector. Daarom is het afgelopen jaar de Nederlandse
Vereniging van Medisch Managers (NVMMA) uitgenodigd om bij het afstemmingsoverleg aanwezig te
zijn. De examencommissie heeft in het afgelopen
11
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EVENEMENTEN

AMBULANCE CHALLENGE
Samen met V&VN en Ambulancezorg Nederland
hebben we op 6 en 7 april 2016 het evenement
‘Leiderschap in ambulancezorg’ georganiseerd. Op
6 april vond het symposium plaats in combinatie
met een vakbeurs. Op 7 april streden zestien teams
om de titel “beste ambulanceteam” van Nederland
tijdens de Ambulance Challenge. De winnaar, RAV
Flevoland, zal Nederland in 2017 vertegenwoordigen tijdens de internationale ambulancewedstrijden
in Tsjechië.

jaar geen bijzonderheden behandeld en er is geen
beroep aangetekend in 2016. Daarnaast heeft de
Academie het afgelopen jaar geen beroep hoeven
doen op de klachtencommissie, aangezien er geen
klachten zijn ontvangen.
PERSONEEL
Eind 2016 zijn ter versterking van de organisatie
een communicatieadviseur en onderwijskundige
aangenomen. De communicatieadviseur zal zich
bezig gaan houden met de communicatiestrategie, het uitbouwen van lopende activiteiten en de
positionering van de Academie als zelfstandige
organisatie. De onderwijskundige is aangetrokken
om de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en de
doorontwikkeling van bestaande opleidingen te
borgen.

EUROPEAN EMS CHAMPIONSHIP
Halverwege 2016 vond het congres Emergency
Medical Services Copenhagen plaats. Ieder jaar is dit
ook het moment waarop medische teams van over
de hele wereld het tegen elkaar opnemen tijdens de
European EMS Championship. De wedstrijd test de
teams op het behandelen van patiënten in diverse
veelvoorkomende medisch-kritische omstandigheden en trauma. De Academie voor Ambulancezorg
maakte in 2016 deel uit van de internationale jury.

LEIDERSCHAP IN AMBULANCEZORG

AMBULANCE VAKBEURS

SYMPOSIUM & CHALLENGE

Op 7 april
streden zestien
teams om
de titel beste
ambulanceteam
van Nederland
tijdens de
Ambulance
Challenge.
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APRIL 2016
SYMPOSIUM
& VAKBEURS
OPENING DOOR ANDRÉ KUIPERS
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APRIL 2016
CHALLENGE
& VAKBEURS
FEESTELIJKE AFSLUITING
CAMPAGNE ‘DE MENSEN VAN
DE AMBULANCE’

INSCHRIJVING
VANAF OKTOBER 2015 VIA
WWW.AMBULANCEZORG.VENVN.NL
CHALLENGE VÓÓR 15 SEPTEMBER
2015 VIA DE ROC VAN JE RAV
LOCATIE
BOUW EN INFRA PARK
CEINTUURBAAN 2
HARDERWIJK
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VERNIEUWINGEN IN HET
OPLEIDINGSAANBOD
Expert-classes MKA
Ieder jaar worden actuele expert-classes of thematrainingen voor verpleegkundig centralisten meldkamer ambulancezorg georganiseerd, afgestemd op
de behoefte van deze groep. In 2016 waren dit:
• Geriatrie, huiselijk geweld en kindermishandeling
• Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)
• Gebruik en misbruik van drugs en alcohol
• C2000 en Portogewoon
In de loop van 2016 zijn ook drie nieuwe thematrainingen ontwikkeld voor 2017:
• Terrorisme en CBRN
• Het MMT, wat kun je ermee?
• Beroepsgeheim & Mentale weerbaarheid
Nieuwe thematraining: Proactief assisteren
In 2016 is de thematraining Proactief assisteren
ontwikkeld, speciaal voor ambulancechauffeurs.
Deze praktijkgerichte tweedaagse is gericht op het
zo optimaal mogelijk ondersteunen van ambulanceverpleegkundigen bij het beoordelen van ziektebeelden. Onderwerpen die onder andere aan bod
komen zijn medisch assisteren, klinisch redeneren
en het afnemen van de anamnese.
Nieuwe thematraining: Special Event Medical
Services (SEMS)
De medische hulpverlening op evenementen wijkt
in vele opzichten af van de hulpverlening die we
“op straat” bieden. Daarom wordt vanaf 2016 de
thematraining Special Event Medical Services in
samenwerking met het METS Center georganiseerd.
De training geeft inzicht in zowel de voorbereiding,
14

organisatie als uitvoering voor LPA 8 geschoolde
hulpverleners die verantwoordelijk zijn voor de
hulpverlening tijdens een evenement. Het aantal
inschrijvingen overtrof de verwachtingen.

per

GEMS opleiding voor
Zorgambulancebegeleiders (ZAB)
In 2016 is voor het eerst een GEMS opleiding in
BLS-variant aangeboden voor zorgambulancebegeleiders. Zorgambulancebegeleiders hebben
veel te maken met geriatrische patiënten en hebben
daarnaast een duidelijke scholingsbehoefte. De
GEMS opleiding sluit hier heel mooi op aan en de
opleiding is zeer positief ontvangen.
STRUCTUURWIJZIGING OPLEIDING
AMBULANCECHAUFFEUR
Vanaf 1 januari 2016 moeten rijinstructeurs
WRM-gecertificeerd zijn en een OGS+ pas bezitten. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van
het praktijkonderdeel Basismodule Rijvaardigheid
Voorrangsvoertuig (BRV). Graag ontlasten we de
RAV’en om aan deze eisen te voldoen in het praktijkonderwijs. Daarom verzorgt de Academie de
module BRV voor iedere student in de eerste twee
weken van de opleiding.
LANDELIJK ASSESSMENT
VERPLEEGKUNDIG CENTRALIST
MELDKAMER AMBULANCEZORG
Een landelijke assessment beslaat een theoretisch
assessment en een aantal praktijkcasussen. De
beoordeling geschiedt op individueel niveau en
wordt mede gerapporteerd aan de werkgevers.
Het Landelijk Assessment is zo een waardevolle
en bruikbare tool om ook het landelijk niveau van
centralisten naar een hoger plan te brengen. Tot
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2016 werd een landelijk assessment enkel aangeboden voor ambulanceverpleegkundigen en
ambulancechauffeurs.
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Bevoegdheidspas OGS

In 2015 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van
een valide en betrouwbaar assessment voor de
Centralist MKA. Na een aantal pilots zijn in 2016
de assessoren uitgebreid getraind in het uitvoeren
van het Landelijk Assessment voor de centralisten.
Het eerste Landelijk Assessment Verpleegkundig
Centralist Meldkamer Ambulancezorg is goed
verlopen.
Nieuwe casuïstiek Landelijk Assessment ACH en AVP
Landelijk geldt het advies om één keer per vijf jaar
deel te nemen aan het Cito-gecertificeerde landelijk
assessment, om zo het eigen bekwaamheidsniveau
te blijven toetsen en onderhouden. De casussen
worden periodiek vernieuwd om de kwaliteit van
opleiden te borgen. Hiermee wordt tevens bereikt
dat deze casussen blijven aansluiten bij de nieuwe
protocollen. Samen met de pool van landelijke
assessoren is in 2016 gewerkt aan de vormgeving
van nieuwe casuïstiek. Iedere casus is ontwikkeld
aan de hand van het beoordelingskader waarmee
we werken. De nieuwe casussen worden met ingang
van 2017 ingesteld.

TECC
In 2016 heeft V&VN de licentie voor de Tactical
Emergency Casualty Care (TECC) Course naar
Nederland gehaald. Deze Amerikaanse NAEMTcursus is geënt op de primair pre-hospitale zorg aan
patiënten bij incidenten door terroristische
aanslagen. De Academie ontwikkelt en verzorgt in
samenwerking met V&VN deze opleiding.

In oktober zijn een aantal instructeurs opgeleid in
de Verenigde Staten. Hierna is de opleiding vertaald
naar de Nederlandse ambulancezorgsetting. In
februari 2017 zal de NAEMT-audit plaatsvinden in
de vorm van een inauguratiecursus. Wanneer dit
succesvol verloopt, wordt de TECC Course per april
2017 toegevoegd aan ons opleidingsaanbod.
De Nationale Politie, Brandweer Nederland,
Ambulancezorg Nederland en GGD GHOR
Nederland hebben multidisciplinaire afspraken
gemaakt voor first responders bij extreem geweld.
Deze multidisciplinaire afspraken hebben onder
andere betrekking op de tactische hulpverlening in
warme zones. Deze afspraken vormen de basis voor
de implementatie van de TECC Course in Nederland.
Bevoegdheidspas OGS
Vanaf 2016 krijgen studenten die starten met de
initiële opleiding tot ambulancechauffeur een
bevoegdheidspas OGS wanneer zij de Basismodule
Rijvaardigheid Voorrangsvoertuig (BRV) met goed
gevolg afronden. De bevoegdheidspas is een bewijs
dat iemand beschikt over de competenties om, op
veilige en verantwoorde wijze, aan het verkeer deel
te nemen als bestuurder van een voorrangsvoertuig.
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J A A R O V E R Z I C H T 2016

OPLEIDINGSRESULTATEN

INITIËLE OPLEIDINGEN
Het afgelopen jaar hebben 288 studenten zich
ingeschreven voor de initiële opleidingen. 140
studenten startten met de opleiding tot ambulanceverpleegkundige, 103 met de opleiding tot
ambulancechauffeur en 45 met de opleiding tot
verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg. Van de studenten die in 2016 hun examen
hebben afgelegd is 84% geslaagd als ambulanceverpleegkundige, 80% als ambulancechauffeur
en 86% als verpleegkundig centralist meldkamer
ambulancezorg.

LANDELIJK ASSESSMENT AMBULANCEZORG
Zoals ieder jaar kunnen ambulanceteams (verpleegkundigen en chauffeurs) deelnemen aan het landelijk assessments ambulancezorg. In 2016 hebben
248 ambulanceteams zich ingeschreven, in totaal
dus 496 deelnemers.
Van de 248 ambulanceverpleegkundigen zijn
19 als ‘goed’ beoordeeld, 187 als ‘voldoende’ en 35
‘matig’. Helaas zijn 7 ambulanceverpleegkundigen
als ‘onvoldoende’ beoordeeld.

In 2016 is het landelijk assessment officieel voor het
eerst aangeboden aan verpleegkundig centralisten
meldkamer ambulancezorg. 42 meldkamercentralisten hebben deelgenomen, waarvan 7 als ‘goed’
zijn beoordeeld, 29 ‘voldoende’ en 6 ‘matig’. Ook hier
zijn geen onvoldoendes gegeven.

45

140
103

Van de 248 ambulancechauffeurs zijn 26 als ‘goed’
beoordeeld, 203 als ‘voldoende’ en 19 ‘matig’. Geen
enkele ambulancechauffeur heeft een ‘onvoldoende’
beoordeling ontvangen.

Het afgelopen
jaar hebben 288
studenten zich
ingeschreven
voor de initiële
opleidingen. Het
slagingspercentage

Ambulanceverpleegkundigen
Ambulancechauffeurs
Verpleegkundig Centralisten Meldkamer
Ambulancezorg

16

bedroeg overall
Goed
Voldoende
Matig
Onvoldoende

83%.
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POST-INITIËLE SCHOLING
Voor de verschillende post-initiële scholingen
hebben zich in 2016 1778 deelnemers ingeschreven.

ALS/ILS

WAARDERING OPLEIDINGEN
De opleidingen zijn in 2016 door studenten en
cursisten gemiddeld gewaardeerd op een 7,9.
De waardering van de afzonderlijke opleidingen zijn
hieronder weergegeven in een overzicht.

39

AMLS

250

Opleiding AVP

7,8

CBRN

58

Opleiding ACH

8,2

EUSIM

2

Opleiding VCMKA

7,3

Expert-classes

373

AMLS

8,0

GEMS ALS/BLS

70

CBRN

7,9

GIC

10

Expert-classes

8,0

MIMMS

14

GEMS ALS/BLS

8,2

PEPP ALS/BLS

60

PHTLS Provider

7,7

PHTLS Provider

200

PHTLS Refresher

7,6

PHTLS Refresher

447

Thematrainingen

8,6

Assessment Rijdienst

7,8
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