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O

uderwets en een tikkeltje
arrogant: dat waren de indrukken
die bij mij zijn blijven hangen

toen we zo’n jaar geleden op de hoogte

we een zo compleet mogelijk beeld

werden gesteld van de uitkomsten van

willen geven van dit landschap.

een onderzoek naar klantperspectief.

In de artikelen en reportages zullen

Dit onderzoek werd op initiatief van de

geïnterviewden en columnisten de

Academie voor Ambulancezorg uit-

koppeling proberen te maken met de

gevoerd door het in de sector redelijk

in kapitalen geschreven termen.

bekende onderzoeksbureau Newcom.

Zodat u kunt lezen welke acties we als

Zij hadden enkele (kritische) stakeholders

Academie al ondernomen hebben en

eens stevig aan de tand gevoeld over

nog gaan ondernemen om invulling te

hun ervaringen met ons. Dat was even

geven aan ‘verbinden, verbeteren en

slikken, want we waren erg trots op de

vernieuwen’. Want een slogan is uiteraard

onderwijsproducten die we de afgelopen

zo opgeschreven; uiteindelijk zal de

acht jaar hadden ontwikkeld, georgani-

stakeholder, u in dit geval, het verschil

we nog meer doen om de stakeholders

seerd en uitgevoerd. Ondanks het zeer

gaan ervaren.

tegemoet te komen? Want onze
drive ligt bij het verbeteren van de

geringe aantal klachten erover, werden

fotografie STUDIO POOT FOTOGRAFIE

De uitkomst is simpel
en strak: we gaan
verbinden, verbeteren
en vernieuwen

aan de Academie voor Ambulancezorg

Met de betreffende slogan en de daaraan

ambulancezorg door het goed opleiden

door de stakeholders waarschijnlijk dan

gekoppelde acties is iedere medewerker

van alle professionals die in de sector

toch andere waarden toegedicht. Het

van de Academie sinds september 2018

werken.

werd de wake up call, waardoor we ons

bekend. Sterker nog, iedereen heeft mee

realiseerden dat onze organisatie dras-

kunnen denken om invulling te geven

Drie dingen hebben we tot ons geno-

tisch moest gaan veranderen. Tijd dus

aan onze nieuwe missie en visie. We

men: het werkveld vraagt dat we ons met

om eens goed te kijken naar het

zijn met ons actieplan nu een jaar aan

hen verbinden, de ambulanceprofessio-

fundament van die organisatie: onze

de slag. Op dit hele proces zijn we trots.

nal eist dat we onze producten continu

missie en visie. De uitkomst is simpel

Ik besef terdege dat niet iedereen zich

verbeteren en de maatschappij wenst dat

en strak te noemen: de Academie

elke dag even bewust is van wat hij of zij

we continu blijven vernieuwen.

gaat VERBINDEN, VERBETEREN en

bijdraagt aan dit veranderproces, maar

VERNIEUWEN.

we zien en merken al flinke resultaten.
Veel geïnterviewden hebben lovende

Veel leesplezier!

hier en daar een kritische kanttekening.

Ron Brendel

En daar focus ík mij dan gelijk op – niets

Manager opleidingen Academie

menselijks is mij vreemd. Wat kunnen

voor Ambulancezorg

U gaat in dit magazine alles lezen over

woorden over de Academie. Dat is de

onderwijs in de ambulancezorg, waarbij

welverdiende kers op de taart. Uiteraard
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NET
ECHT
In het Experium in Harderwijk
waan je je in een bioscoop, op
een vliegveld of midden in een
busongeluk. De realistische
settings dragen bij aan het
onderwijs, aldus de mensen die
er werken en leren.
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DENNIS GOOSEN IS SINDS VIER JAAR
TECC-INSTRUCTEUR BIJ DE ACADEMIE
EN WERKT DAARNAAST ALS RAPID RESPONDER BIJ WITTE KRUIS AMBULANCEZORG IN APELDOORN.
“Terroristen die in een winkelcentrum
schieten of zichzelf opblazen in een hotel:
tijdens de TECC-cursus (Tactical Emergency
Casualty Care, een cursus gericht op de
primaire pre-hospitale zorg aan patiënten
bij incidenten door aanslagen en terrorisme, red.) kun je alle denkbare scenario’s
op een reële manier nabootsen. Studenten hebben er veel baat bij. Ze leren niet
alleen wat ze moeten doen om slachtoffers in deze situatie te helpen en in welke
volgorde, maar ook of de omgeving waarin
ze werken veilig is. Er is in het Experium
bijvoorbeeld een lift die op instorten staat,
maar waar studenten geregeld nog in
gaan staan. Eigenlijk moeten ze zo snel
mogelijk uit die lift gaan, en hun slachtoffer
verplaatsen vóór ze eerste hulp verlenen.
Als instructeur stuur ik studenten tijdens

Dennis:

‘Studenten
hebben er veel
baat bij’

zo’n oefening daarin aan – ik speel namelijk
mee als politieagent.
Na de oefeningen zetten we alles weer
netjes klaar voor de volgende groep.
Eerst stond ik altijd flink te boenen om
het nepbloed te verwijderen, nu smeren
we het alleen waar je het zo wegveegt.
Wat dat betreft moet je soms een beetje
creatief zijn.”
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SEBASTIAAN POLINDER WERKT
ZES JAAR BIJ DE ACADEMIE EN IS
COÖRDINATOR FACILITAIR EN ICT.
“Vooral de lijnbus vind ik gaaf. Je kunt
beide kanten gebruiken: de voorkant voor
een ongeval, de achterkant voor de meer
‘dagelijkse’ oefeningen zoals een hartaanval
of beenbreuk. Je kunt daardoor inspelen op
verschillende situaties – en dus ook op de
leerbehoefte van studenten.
Als coördinator zorg ik dat alles in het
Experium klaarstaat zodra er een training
is, en na afloop lopen mijn collega’s en ik
de setting na. Maar ik kijk ook regelmatig
vanaf de zijlijn mee, bijvoorbeeld bij een
oefening voor een terroristische aanslag.
In het begin maken studenten nog grapjes
met elkaar, maar zodra ze de setting zien,
verandert hun blik – dan zijn ze gefocust
en komen ze meteen in actie. Ik heb het al
tig keer gezien, maar kan er geen genoeg
van krijgen, het bezorgt me nog steeds kip-

Sebastiaan:

penvel. Komt ook doordat het net echt lijkt:
de acteurs spelen hun rol als slachtoffer zo

‘Het bezorgt
me nog steeds
kippenvel’

overtuigend, dat je er gewoon nerveus van
wordt. Na de aanslag in Utrecht zag ik op
televisie hoe de ambulancemedewerkers te
werk gingen. Het was precies zoals ze hier
worden getraind. Heel bijzonder om te zien
– ik was echt trots op die mensen.”
10
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KIRSTEN BEEN IS SINDS SEPTEMBER
2018 AMBULANCEVERPLEEGKUNDE EN
WERKT BIJ DE RAVU
“Natuurlijk is de terroristische aanslag in
het Experium niet echt, maar dat maakte
het niet minder indrukwekkend. Neem
bijvoorbeeld de eindcasus op het plein,
wanneer er een schietpartij heeft plaatsgevonden en een bioscoop is opgeblazen.
Als je dan in de cold zone zit en meerdere
slachtoffers tegelijk binnenkrijgt, gecombineerd met dreigende achtergrondgeluiden
en veel rook, wordt het ineens heel realistisch – ik ging helemaal op in mijn rol.
Ik vond de TECC-cursus nuttig: je leert
hoe je snel en efficiënt moet handelen in
onoverzichtelijke situaties. Ik denk dat ik er
ook veel aan heb in mijn dagelijkse werk.
Zo waren een collega en ik begin dit jaar
ter plaatse na een heftig auto-ongeluk met
meerdere slachtoffers. Andere ondersteuning, in de vorm van brandweer of politie,
was er nog niet. Mijn collega en ik deden
op dat moment wat we konden, maar sinds

Kirsten:

‘Ik ging
helemaal op
in mijn rol’

de TECC-cursus weet ik nog beter wat me
te doen staat. Je onderzoekt patiënten
immers op een andere manier en leert prioriteren – eerst ernstige bloedingen stelpen,
daarna de rest. Natuurlijk ben je nooit helemaal voorbereid. Ik weet bijvoorbeeld niet
hoe rustig ik daadwerkelijk blijf ten tijde
van een aanslag. Eén ding weet ik wel: door
deze cursus laat ik me minder snel van de
wijs brengen.”

>
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Karel:

‘Na afloop
hoor ik vaak:
Wat was dit
gaaf!’

KAREL HARINCK IS SINDS 2017
INSTRUCTEUR BIJ DE ACADEMIE.
OOK IS HIJ FREELANCE AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE
“Zodra studenten halverwege de opleiding
zijn en hun tussentijds assessment hebben
gehad, volgen ze een training waarbij
ze leren samenwerken met het Mobiel
Medisch Team (MMT). Het Experium is
daar uitermate geschikt voor, want je
kunt verschillende situaties creëren die
de realiteit benaderen. Denk daarbij aan
een slachtoffer met hoofd- of hersenletsel,
een kind dat moeilijk kan ademen of
slachtoffers met brandwonden.
Voor studenten is deze dag ontzettend
leerzaam: het is immers de eerste keer dat
ze multidisciplinair moeten samenwerken
met een arts en verpleegkundige, én dat ze
dat in het Experium doen – dat is wel even
andere koek dan een oefening met een
lotusslachtoffer op een matje in een lokaal.
‘Wat was dit gaaf’, hoor ik vaak na afloop.
Studenten zijn vaak diep onder de indruk,
hebben het gevoel echt iets nieuws te
hebben geleerd. Als docent vind ik dat het
mooiste om te zien.”

>
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DOMINIQUE RAEDTS IS AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE BIJ DE GGD ZUID
LIMBURG.
“Bij de TECC-cursus leer je hoe je tijdens

Dominique:

‘Dat het zó
realistisch is,
had ik niet
gedacht’

een terroristische aanslag patiënten
onderzoekt en prioriteert, hoe je snel kunt
schakelen met andere hulpdiensten, maar
ook hoe je gefocust blijft als er om je heen
van alles gebeurt. Zulke dingen maak je
niet dagelijks mee, dus het is belangrijk om
dat te trainen.
Overigens had ik voorafgaand geen idee
wat ik van het Experium kon verwachten.
Misschien staat er een auto in een grote
ruimte en moeten we de slachtoffers bevrijden, dacht ik nog. Maar ik kwam terecht in
een acute en hectische situatie – geluiden
van overvliegende helikopters, sirenes en
schreeuwende mensen vlogen me om de
oren. Dat het zó realistisch was, had ik niet
gedacht – en als oud-militair heb ik best
wat meegemaakt. Wat dat betreft is het
goed dat je van te voren geen foto’s van de
setting te zien krijgt en er blanco in gaat. In
de praktijk weet je immers ook nooit wat je
kunt verwachten.”

•
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column
Ellen van Aperloo is docent voor de
opleiding VCMKA.

M

“

evrouw mijn man ademt niet

intensief samen met de ketenpartners in de

meer”, is de eerste zin die ik hoor

zorg, maar ook met de meldkamer politie

als ik de 112-lijn aanneem. Gelijk

en brandweer.

gaan alle radertjes in mijn hoofd draaien:

Het is inspirerend om jonge mensen op te

kunnen we deze man nog reanimeren, hij

leiden in dit vak. Mijn hart ligt vooral bij

moet op zijn rug op een harde ondergrond,

de communicatielessen. Hoe zorg je dat je

kan ik mevrouw zover krijgen dat zij in

contact krijgt met iemand die in paniek is,

staat is haar man te reanimeren, er moeten

verstijfd van schrik, boos, wat dan ook?

twee ambulances en burgerhulpverlening

Een student zei: “Ik heb meer inzicht

aangestuurd worden, kunnen zij het huis in

gekregen in de verdieping van commu-

of moet mevrouw eerst de deur opendoen

nicatie. Hoe je door het innemen van een

voor ze begint met reanimeren, wat een

rol gesprekken kan ombuigen, hoe je

schrik moet dit voor die mevrouw zijn, hoe

kan reageren. Niet alleen nuttig op het

kan ik haar ondersteunen… En dit alles in

werkvlak, maar ook voor mijn persoonlijke

luttele seconden.

ontwikkeling.”

Voor verpleegkundig centralisten meld-

Dat vind ik mooi. Voor mij blijft het elke

kamer ambulancezorg (VCMKA) is dit

keer de leukste uitdaging om verbinding te

dagelijks werk, wat mij betreft een van de

zoeken, of dat nu met studenten, melders,

boeiendste vakken die er zijn. Jarenlang

collega’s of ketenpartners is. Als dat keer op

werkte ik zelf als VCMKA, inmiddels ben

keer lukt, is mijn werk geslaagd.

•

ik al jaren actief als docent binnen de
opleiding. Om feeling te houden met het
werkveld, werk ik daarnaast nog een dag

fotografie STUDIO POOT FOTOGRAFIE

per week op de meldkamer. Wat ik boeiend

Het is
inspirerend om
jonge mensen op
te leiden voor dit
mooie vak

vind, is dat je als een spin in het web
fungeert. De eerste hulpvraag komt bij jou
binnen, jij coördineert de verdere hulpverlening of doorverwijzing. Hoe de dag loopt
is nooit te voorspellen. Wordt er een groot
ongeval of een schietpartij gemeld, dan
verandert de dag van de ene op de andere
minuut. Ook boeiend: je werkt niet alleen
19

interview
De Academie is vooral het laatste jaar aan de slag gegaan met
vernieuwing en verbetering. Wat
zijn voor jullie de belangrijkste
veranderingen?
Martijn: “Met de start van de nieuwe
opleidingsorganisatie, de Academie

De Academie voor Ambulancezorg kan alleen verbeteren
en vernieuwen als continu de verbinding met de praktijk
wordt gelegd. Hoe kijken mensen van de Academie én
professionals uit de praktijk tegen deze verbinding aan?

20

jaar geleden, is er ook een andere
wind gaan waaien voor wat betreft
opleiden in de ambulancezorg.
Daarbij is sterk gekozen voor nieuwe
werkvormen. Naar mijn mening
moet je lef durven tonen. Een van de
nieuwe vormen is mensen van elkaar
laten leren. Veel van onze docenten
en instructeurs werken ook nog in
de praktijk, ze weten dus waar de
studenten mee te maken krijgen
en leren zelf nog elke dag bij. Niet
alleen op vakinhoudelijk, maar ook
op didactisch vlak. De Academie
verzorgt jaarlijkse nascholingen voor
docenten en instructeurs waarbij de
nadruk niet alleen op het medisch
vakinhoudelijke vlak, maar zeker
ook op het vlak van didactiek en
beoordelen. Ook stelt de Academie
instructeurs in staat om een
volledige docentenopleiding te
volgen.
En studenten kunnen ook van elkaar
leren. Iemand die twintig jaar op de
anesthesie-afdeling heeft gewerkt,
hoef je niet uit te leggen hoe je moet

>
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Van
opleiding
tot
praktijk

voor Ambulancezorg, zo’n tien

intuberen. Die weet het waarschijn-

Jan-Pieter: “Ik vind het mooi dat

lijk beter dan de docent/instructeur,

je echt samen aan de opleiding

dus kan het goed uitleggen aan zijn

begint. We kwamen allemaal binnen

medestudenten. Of ventilatie-

als groentje – de een is schilder

specialisten die net van de ic

geweest, de ander heeft bij defensie

komen, mensen die heel lang op

gewerkt, weer een ander komt al uit

de CCU hebben gewerkt en alles

de zorg. Het leuke is om samen in

weten over hartafwijkingen. Maar

zeven maanden een ontwikkeling

ook iemand die heel lang bij een

door te maken.”

bergingsbedrijf heeft gewerkt en
precies weet of je een elektrische

Jacco: “Ik vind het goed om in de

auto die in puin ligt, wel zomaar

lessen gebruik te maken van de

kan aanraken. In plaats van een

ervaringen die de studenten in de

Power Point presenteren zeg je als

praktijk opdoen. Daarom begin ik

docent/instructeur: leer van elkaar.

altijd met de vraag of er nog cases

Dat vraagt een andere mindset bij

zijn die ze hebben meegemaakt,

docenten, maar je ziet dat zo’n

en daar gaan we dan dieper op in.

coachend leerproces werkt.”

Natuurlijk komen er dan vragen

WIE IS WIE

Mariska Kroes werkt als regionaal

Martijn Forrer werkt sinds januari 2019

opleidingscoördinator (ROC) voor de RAV

Mariska: ‘Wat ik zie, is dat de

weet, dat houdt het voor mij ook

als programmaleider bij de Academie

Zuid-Holland Zuid. Ook is ze een dag per week

opleidingen praktijkgerichter en

uitdagend. Laatst had een student

voor Ambulancezorg. In deze functie is hij

actief als ambulanceverpleegkundige. Ze is

realistischer zijn geworden. Toen

een patiënt – een kind van zes –

medeverantwoordelijk voor de inhoud en

als assessor betrokken bij de Academie voor

ik zelf de opleiding volgde, werd

gehad met de verouderingsziekte

uitvoering van de onderwijsproducten.

Ambulancezorg.

je beoordeeld aan de hand van

progeria. De discussie ontstond

een raamwerk, toen moest je echt

of je zo’n patiënt als kind of als

Hiervoor was hij werkzaam als

waarop ik het antwoord niet

ambulancechauffeur, docent en adviseur

Jan-Pieter Slijkhuis rondde in april 2019

je puntjes halen. Nu kijken we als

opleiden.

zijn opleiding tot ambulancechauffeur af, hij

assessors meer in het algemeen naar

werkt nu bij GGD Flevoland. Eerder was hij

de competenties van een student,

Marjolein Kampherbeek is werkzaam als

werkzaam bij een particuliere ambulancedienst

wat echt een verbetering is. Ook

verpleegkundig centralist op de meldkamer

en bij een huisartsenpost.

vind ik het goed dat het assessment
nu per tweetal wordt gehouden.

in Apeldoorn. Van januari tot juni 2019 volgde
ze hiervoor de opleiding aan de Academie

Jacco Visser is als instructeur verbonden

Voorheen deed elke student het

voor Ambulancezorg. Eerder was ze in het

aan de Academie voor Ambulancezorg.

alleen, met een verpleegkundige of

ziekenhuis werkzaam als verpleegkundige op

Daarnaast is hij een dag per week werkzaam

chauffeur die assisteerde. Nu gaan

de afdeling vaatchirurgie.

als ambulanceverpleegkundige bij de RAVU.

studenten echt als team op voor het
assessment.”

22
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‘We werkten vaak
reactief, naar
aanleiding van vragen
vanuit de sector. Maar
we willen graag meer
proactief werken’
23

volwassene moet zien. Leeftijd,

in het werkveld gesproken over

Jan-Pieter: “Ik denk dat proactiviteit

mogelijk voorwerk doen: zuurstof

lengte en gewicht waren die van een

een nieuwe discipline, de pilot

en meedenken daar mooie voor-

geven, medicatie erin, brancard

kind, maar ‘het systeem’ erachter was ‘medium care ambulance’. Het is

beelden van zijn, dat wordt tijdens

klaarzetten. Op dat moment zie je de

bij wijze van spreken zeventig. Heel

nog niet zeker of die ontwikkeling

de opleiding gestimuleerd en is in

verpleegkundige zich meer met de

interessante discussie was dat.”

structureel leidt tot nieuwe functies,

de praktijk belangrijk. Daarvoor heb

patiënt bezighouden en vind ik het

maar we hebben de opleiding

je natuurlijk basiskennis nodig, maar

leuk om een stapje terug te doen en

Het werkveld verandert voortdu-

ervoor wel klaarstaan. Ook zoeken

verder moet je zelf nadenken. Hier

het overzicht te houden, zodat we

rend. Wat zijn belangrijke ont-

we verrassende onderwerpen. Zo

zit voor mij een mooie uitdaging in:

elkaar echt aanvullen. Die mindset,

wikkelingen waarop de Academie

heeft de Academie meegewerkt met

meedenken met de verpleegkundi-

die heb ik tijdens mijn opleiding

moet inspelen?

de ontwikkeling van de EMS pre-

ge, gerichte voorstellen doen. Een

geleerd.”

hospital bootcamp, een cursus die

paar weken geleden hadden we te

Mariska: “Het is goed dat de

vanaf einde middag tot ’s avonds laat

maken met een flinke aanrijding. Het

Binnen de nieuwe kernwaarden

Academie nu de samenwerking

doorgaat en dan ’s ochtends heel

was een scoop and run, onze patiënt

van de Academie – verbinden,

met het werkveld zoekt, anders

vroeg weer begint. Daarbij draait

moest zo snel mogelijk op de bran-

verbeteren, vernieuwen – speelt de

dan vroeger. Zo hebben wij als

het voornamelijk om: wat gebeurt

card en naar het ziekenhuis, alleen

aansluiting van het onderwijs op

regionale opleidingscoördinatoren

er in je hoofd als je heel erg onder

zat hij bekneld en was de brandweer

de praktijk een belangrijke rol. Wat

van de ambulancediensten eerder

druk werkt, welke psychologische

er nog niet. Dus moesten we zoveel

is jullie visie op die aansluiting?

gevraagd om een cursus voor

processen komen daarbij kijken? Om

praktijkbegeleiders en die is er

zo’n cursus heeft niemand expliciet

ook gekomen. Ook hebben we het

gevraagd, maar het is wel heel

gehad over een aparte opleiding

interessant. Zo willen we meer gaan

voor de zorgambulance, en die

aanbieden waarmee we voorop

wordt nu aangeboden.”

kunnen lopen. Ook zijn we proactief
bezig met het bespreekbaar maken

Martijn: “We werkten vaak reactief,

van non-technical skills, zoals Crisis

naar aanleiding van vragen vanuit

Resource Management.

de sector. Maar we willen graag

Wat ook een belangrijke ontwikke-

meer proactief werken. Zo wordt

ling is, is dat we studenten meer wil-

>
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len trainen op het leren nadenken.

‘Tijdens de opleiding
werd stilgestaan bij
wat we in de praktijk
meemaakten’
24

Niet het aanleren van een skill en
dan de deur uitlopen, maar nadenken over: wat ben ik aan het doen,
welk effect heeft mijn handelen, wat
wil ik bereiken? En dan met die kennis en reflectie op je eigen manier je
performance verbeteren.”
25

Marjolein: “Wat ik goed vond, is dat

onze patiënt niet naar het ziekenhuis

Jacco: “Wat mij betreft zou er in de

tijdens de opleiding werd stilgestaan op de meldkamer nog als beginner

omdat de heli in de weg stond. De

initiële opleiding ook meer aandacht

bij wat we in de praktijk meemaak-

mee te luisteren of gesprekken met

heli-arts zat met twee verpleegkundi-

besteed mogen worden aan klinisch

ten. En ook dat er aandacht werd be-

ziekenhuizen te doen, maar ging

gen bij ons in de auto om te patiënt

redeneren. Tijdens de opleiding zijn

steed aan allerlei groepen mensen.

het op de opleiding uitsluitend over

te helpen, zelf ben ik uitgestapt om

de casuïstieken vaak vrij helder, het

Ik werkte voorheen op de afdeling

112-gesprekken.

collega’s te gaan assisteren. De inzet

beoogde probleem ligt er nogal

vaatchirurgie, met mensen tussen de

In de praktijk had ik mijn eerste

ging goed - en met onze patiënt is

bovenop. Terwijl er ook veel patiën-

grofweg veertig en de negentig jaar.

112-gesprek pas na anderhalve

het ook goed afgelopen - maar het

ten zijn bij wie je niet goed weet wat

Op de Academie voor Ambulance-

maand. Om die aansluiting te verbe-

zou prettig zijn om meer te trainen

er aan de hand is, en óf er iets aan de

zorg kreeg ik gelukkig ook voldoen-

teren, willen ze op de meldkamer

op zo’n inzet, op de samenwerking en hand is. Dan is goed klinisch redene-

de kennis mee over bijvoorbeeld

studenten eerder laten beginnen,

op het met elkaar bewaken van het

ren een vereiste. Bij de lange tranche

zwangere vrouwen en kinderen.

zodat het oefenen en meekijken

overzicht.”

opleiding die in september van start

ook niet altijd gelijk op. Dan zat ik

Wel vond ik het jammer dat er zoveel nog voor de start van de opleiding
tijd nodig was voor het tot ons

plaatsvindt. Ik denk dat dat goed is.”

nemen van informatie en kennis, dat

nomen in het lesprogramma, wat in

dat het trainen van grootschalige

mijn ogen een goede ontwikkeling is.”

we op de opleiding weinig praktijk-

Jan-Pieter: “Bij ons was die aanslui-

inzetten meer aandacht zou moeten

training hebben gedaan. Natuurlijk

ting wel passend, je begint meteen

krijgen in de initiële opleiding. We

Marjolein: “Op de opleiding tot

moet je in de daadwerkelijke praktijk

op de auto en ik reed na oefenen

doen dat nu met een table-top

verpleegkundige wordt er ook

meters maken, maar ik had voor

met B-ritten al vrij snel mijn eerste

oefening, waarbij studenten met

steeds meer aandacht aan besteed,

mijn tussen- en eindassessment zo

spoedrit. Tijdens de opleiding vond

poppetjes een inzet met meerdere

net als tijdens de opleiding tot

weinig achter de meldtafel gezeten,

ik het prettig om te werken met

disciplines spelen. Dan krijg je een

centralist. Er wordt van verpleeg-

dat ik op die momenten echt goed

lotuspatiënten. Een pop heeft geen

goed beeld van de complexiteit.

kundigen in alle werkvelden steeds

moest nadenken hoe het systeem

emotie en dit werk is emotie. Zelf had

Maar het echte oefenen schiet nu

meer verwacht dat je meedenkt.

werkte. Wat meer routine was wel

ik wel meer willen trainen met groot-

tekort. Vanuit partners merk je ook

Artsen staan daar over het algemeen

fijn geweest. En wat ik in de praktijk

schalige inzetten. Er is aandacht aan

de behoefte om mee te trainen. Met

ook meer voor open.”

deed en op de opleiding leerde, ging besteed, maar dat was kortdurend.

‘Wat ik in de
praktijk deed en
op de opleiding
leerde, ging ook niet
altijd gelijk op’
26

is gegaan, zit dit uitgebreider opgeJacco: “Ik ben ook van mening

het MMT doen we dat al, maar er zijn

We hebben niet veel getraind op

ook verkennende gesprekken met

Op welke manier kunnen praktijk

samenwerking met andere disciplines

de politie gaande.”

en opleiding nog verder worden
geïntegreerd?

of het gebruik van taakkaarten, terwijl die grootschalige inzetten in de

Jan-Pieter: “Nu wordt een andere

praktijk met regelmaat voorkomen.

discipline vaak gespeeld door

Marjolein: “Op de meldkamer

Onlangs kwam ik met mijn collega ter

een medestudent, dat is soms

is communicatie belangrijk, juist

plaatse bij een aanrijding met zeven

hilarisch. Als je traint met mensen

omdat je alleen met mensen aan de

slachtoffers. De Officier van Dienst

die daadwerkelijk van de politie of

telefoon zit. Hoe reageer ik zelf op

was er, zes ambulances, het MMT, veel

brandweer zijn, kunnen wij daar veel

mensen, hoe blijf ik rustig, hoe zorg

politie en brandweer. Wij konden met

van leren.”

ik voor een goede relatie met de

>
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melder zodat hij of zij mij de juiste

met ons nog een aantal regionale

gescheiden werelden. Naar input

ge delen van het land letterlijk groot

informatie geeft. De melder vormt

ambulancevoorzieningen (RAV) -

vanuit het werkveld werd weinig

is. Daarom gaan wij de komende

immers mijn ogen, oren en handen

een eigen trainingscentrum waar

geluisterd. Vanaf 2010 zijn de

periode proberen meer contact te

ter plaatse. Hiervoor hebben we heel

ze verder kunnen oefenen. We zijn

deuren opengezet, wat een ware

leggen met de opleidingscoördi-

goede communicatielessen gehad,

nu ook bezig met een immersive

cultuuromslag was. Dat was in het

natoren om te horen wat er speelt

maar omdat dit zo’n belangrijk

simulatieruimte waar we scenario’s

begin niet altijd makkelijk. Ik heb

binnen de ambulancediensten. Zo

onderdeel is, had ik nog wel meer

nog realistischer kunnen maken.

hier vaak genoeg tegenover een

kunnen we samen met onze part-

lessen willen krijgen.”

Daar kunnen studenten wat ze op

zaal gestaan waar de mensen uit de

ners kijken waar verbinding tussen

de Academie hebben geleerd verder

praktijk zaten, dan had je een zware

de Academie en de ambulancedien-

oefenen tot er routine in komt.”

middag. Maar het was wel goed om

sten mogelijk is. Als we weten dat er

Mariska: “Ik denk dat de initiële
opleiding voor chauffeurs en

die mensen hiernaartoe te halen en

meerdere RAV’s met eenzelfde be-

verpleegkundigen op zichzelf

Martijn: “Ik herinner me uit de

echt naar hen te luisteren, want de

hoefte zijn, kunnen wij aan de slag.

goed in elkaar zit, maar studenten

vroegere tijd dat het toenmalige

Academie heeft de geluiden vanuit

Ook zou ik graag willen inzetten op

kunnen alles wat ze op de Academie

opleidingsinstituut als een

het werkveld nodig om te innoveren. de Academie als kenniscentrum op

leren niet meteen bij een patiënt

ivoren toren werd ervaren; de

Gelukkig gaat dat tegenwoordig

het gebied van onderwijs. Gaat regio

doen. Daarom hebben wij - en

praktijk en de theorie waren twee

in een goede sfeer, de contacten

X met een bepaald soort monitor

zijn de afgelopen jaren sterk

werken, dan kunnen wij de scholing

verbeterd. Sinds we de deuren open

daarvoor uit regio Y misschien wel

hebben gezet, merk je dat mensen

gewoon koppelen. En ook van ons

makkelijker bellen en vragen stellen.

docentenkorps - afkomstig uit het

Maar ik vind het nog niet genoeg.

hele land - kunnen we veel leren.

De drempels zijn weg en ik vind

Zij kunnen gerichte input leveren

dat we nog meer open, transparant

op onze onderwijsproducten. Dat

en uitnodigend kunnen zijn. Het

gebeurt nu al, maar het kan nog veel

liefst zou ik bijvoorbeeld zien dat

meer. Daar gaan we de komende

praktijkbegeleiders altijd de eerste

jaren hard aan werken.”

•

dag met hun studenten meekomen,
zodat ze zien wat wij hier doen en

‘Er wordt van
wellicht nog beter aansluiten op wat verpleegkundigen
de praktijkbegeleiders echt nodig
hebben. Ik hoop dat in de toekomst in alle werkvelden
steeds meer begeleiders deze kant
steeds meer verwacht
op komen, hoewel ik tegelijkertijd
begrijp dat de afstand vanuit sommi- dat je meedenkt’
zodat wij informatie kunnen geven.
Dat gebeurt al, maar we kunnen
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partners

‘Voor ons werkt
de Academie
verbindend’

VERNIEUWEN
“Het is mooi om te zien dat de Academie
inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Niet
alleen door bijvoorbeeld de lange tranche
opleiding, maar ook door in te spelen op
veranderingen in de maatschappij. Bijvoor-

SAMEN
WERKEN
tekst MARIËTTE MIDDELBEEK fotografie PRIVEBEZIT

Zes partners van binnen en buiten de
Academie geven hun visie op het onderwijs,
de kernwaarden en het
veranderende vak.

beeld in de vorm van de CBRN-opleiding,

dit moment is kennis en informatie nog erg

over chemische, biologische, radioactieve

gefragmenteerd, het is mooi als informa-

en nucleaire stoffen.

tie, boeken en documentatie op één plek

Tot twee jaar geleden werkte ik nog deels

samenkomen en beschikbaar worden voor

als ambulanceverpleegkundige en in die

alle medewerkers.”

rol volgde ik zelf de eerste TECC-cursus. Dat
is zo’n mooie cursus, echt een opleiding

VERBINDEN

naar mijn hart. Niet alleen gaat het om

“Vier keer per jaar vergaderen alle

interessante materie, de stof wordt ook ver- ROC’s. Dan komt er altijd iemand van de
nieuwend aangeboden. Ik moest honderd

Academie langs om nieuwe dingen te

pagina’s lezen en daarna gingen we los.

vertellen - nieuwe opleidingen, ontwikke-

Meteen oefenen met wat we hadden ge-

lingen in het lesmateriaal. Dat is prettig,

leerd, en allerlei nieuwe kennis en inzichten je leert elkaar kennen en de Academie
vormt voor ons een mooi klankbord.

opdoen. Echt prachtig.”

Ook probeer ik altijd naar de open dagen

VERBETEREN

op de Academie te gaan, en naar de

“Ooit deed ik zelf examen aan de hand van

Challenge-dagen. Daar spreek je niet

een puntenlijstje - vergat je één ding, dan

alleen mensen van de Academie, maar

was je gezakt. Nu mogen studenten bij een

ook je mede-ROC’s. In die zin werkt de

assessment vier casuïstieken laten zien en

Academie voor ons op een mooie manier

kan het gebeuren dat ze iets laten liggen,

verbindend.”

>

zonder daarop te worden afgerekend. Dat
komt dichter bij de praktijk. Wat ik bijvoorbeeld ook een goede ontwikkeling vind, is
de ontwikkeling van een kennisbank. Op

ROB BROUWER WERKT SINDS TWEE JAAR ALS
REGIONAAL OPLEIDINGSCOÖRDINATOR BIJ
AMBULANCE IJSSELLAND.
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BART TÖPFER IS INSTRUCTEUR OP DE ACADEMIE VOOR

VERNIEUWEN

AMBULANCEZORG. DAARNAAST WERKT HIJ ALS

“Toen ik begon, zag het opleiden er heel

AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE.

anders uit dan nu. Neem bijvoorbeeld de
simulatieruimte. Vroeger lag er een fiets
in het lokaal, dat was dan wel zo’n beetje

VERBINDEN

de setting en verder werd er aanspraak

“De Academie biedt gerichte scholing voor

gedaan op de verbeelding van de stu-

worden gebruikt om van te leren en om het

alle disciplines. Dat is ook nodig. Het werk-

denten. Later kwamen er muurvullende

onderwijs te verbeteren.”

VERBETEREN

veld is aan het veranderen, ambulanceme-

posters - een hotelkamer, luchthaven of

“Wat ik leuk vind, is als ik vragen van

dewerkers zijn schaars. De maatschappij

woonkamer, met dubbelzijdig tape op de

VERBINDEN

cursisten krijgt waarop ik het antwoord

vraagt dat wij differentiëren en het is

muur geplakt. Maar nu, met het Experium,

“Wat ik leuk vind, is dat iedereen hier

niet meteen weet. Dan ga ik samen met

belangrijk dat de trainingen van de ver-

is er echt iets vernieuwends neergezet. Dat

samenkomt. Mensen die hier werken

collega’s op zoek naar de oplossing. Dit

schillende disciplines bij elkaar aansluiten.

vind ik mooi om te zien. Ook al werk ik hier

als docent, instructeur of assessor, zijn

soort vragen blijft me prikkelen. Kennis-

Zodat de collega’s van de zorgambulance

zestien jaar, het is niet saai. Er zijn altijd

afkomstig uit het werkveld in alle regio’s.

ontwikkeling is sowieso een speerpunt

bij een overdracht dezelfde taal spreken als

weer nieuwe dingen, nieuwe mensen - het

Die ontmoeten elkaar hier, je vangt nog

van de docenten- en instructeursgroep.

andere medewerkers. Die samenhang, die

blijft sprankelend.”

eens wat op hoe het er in andere delen

We werken in themateams waarin collega’s

was er op de Academie eerst niet of in elk

met een specialistisch werkveld en voorop-

geval niet gestructureerd. Nu wel. We zijn

VERBETEREN

scholing op verschillende locaties in het

leiding samenkomen, bijvoorbeeld op het

uiteindelijk allemaal een schakel in dezelf-

“De bij- en nascholingen moeten met

land plaats, nu is er één plek waar zorg-

gebied van traumatologie of cardiologie.

de keten. Hoe sterk die keten is, begint bij

hun tijd meegaan, daar wordt binnen de

professionals uit het hele land komen.

Binnen die teams ontwikkelen en updaten

de opleiding.

Academie scherp op gelet. Met onder

Vroeger werkten wij op kantoor en

we onderwijsproducten, samen met de

We hebben een prachtige nascholing

andere de TECC wordt ingespeeld op de

regelden locaties, docenten en studenten,

onderwijskundigen.”

voor chauffeurs, Proactief Assisteren.

actualiteit. Na iedere bij- en nascholing

maar we hadden geen feeling met het

In die twee dagen meten we voortdurend

vragen we of de cursisten een evaluatie

onderwijs. Nu, met de Academie, voelt het

van het land aan toegaat. Vroeger vond

VERNIEUWEN

het leerrendement. Mooi om te zien dat

willen invullen, die verwerken we op het

als één geheel en maken wij deel uit van

“Ik vind dat de Academie aan het innoveren

daar een stijgende lijn inzit, dat je weet:

Opleidingsbureau. De uitkomsten daarvan

het onderwijs en van het hele team.

is. Wat dat betreft is er in de twee jaar dat ik

deze mensen nemen écht iets mee naar

Wat heet, dan tref je op het toilet

er nu werk, al veel verbeterd op het gebied

de praktijk. Die dikke handdruk en grote

opeens een lotuspatiënt die midden in

van leermiddelen en technieken. Een voor-

glimlach van de cursisten, daar krijg ik zo

een vroeggeboorte zit. En voor de

beeld: we trainen cursisten nu met de exacte

veel energie van.”

ambulancewedstrijden staan wij

spullen die ze in het werkveld gebruiken.
Neem de mechanische thorax compressie,
de RAV’s gebruiken verschillende merken.
Elke cursist wordt bij ons getraind met het
merk dat in zijn of haar regio wordt gebruikt.
Dat vind ik een mooie vernieuwing.”
32

‘Iedereen komt
hier samen, dat
vind ik leuk’

natuurlijk ook paraat.”

‘Hoe sterk de
keten is, begint
bij de opleiding’

>

PETRA ZIJLSTRA WERKT ZESTIEN JAAR OP HET
OPLEIDINGSBUREAU VAN DE ACADEMIE.
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‘De knelpunten uit
het verleden zijn
goed aanpakt’

VERNIEUWEN
“Het is goed om te merken dat de
Academie aan de slag is gegaan met innovatie. Nieuwe modules, meer inzet om het opleidingsaanbod actueel te houden - allemaal

WILLEMIJN EGGERMONT WERKTE JARENLANG ALS
VERPLEEGKUNDIGE OP DE IC EN SEH. SINDS MEI IS ZE IN
OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIG CENTRALIST
MELDKAMER AMBULANCEZORG.

belangrijke verbeteringen die het onderwijs

het gewend om mensen tegen te komen

ten goede komen. De knelpunten uit het

eindverantwoordelijk. Het kan niet zo zijn dat

die zich bijvoorbeeld agressief gedragen.

verleden worden aangepakt. Zo vond ik de

verantwoordelijkheden door elkaar lopen.

Maar in de praktijk is het een heel groot

flexibiliteit van de Academie eerst te klein

Het voorkomen van rolverwarring, begint bij

en het opleidingsaanbod niet optimaal. Op

de opleiding.”

heel team en bovendien bestaat 45% van

“De gezondheidszorg is een aparte tak

communicatie uit non-verbale communi-

VERBINDEN

om in te werken, en te leren. Al doende

catie. Dat heb je aan de telefoon niet. Eerst

geluiden vanuit de RAV’s werd niet proactief
gereageerd. Dat is nu anders.”

verschil. In het ziekenhuis ben je met een

VERNIEUWEN

“Wat voor mij het belangrijkste is: onze ROC is

leert men geldt hier heel sterk. Je kunt niet

liet ik me nog weleens uit de tent lokken,

VERBETEREN

aangenaam verrast over de huidige aanpak.

alleen uit de boeken leren, je moet ook in

bijvoorbeeld bij een agressieve melder of

“Ik denk dat de Academie de norm stelt

De mensen van de Academie komen langs.

de praktijk bezig zijn. Dat kan doordat de

als iemand iets niet wilde doen. Inmiddels

waaraan professionals moeten voldoen,

Ze bedenken nieuwe initiatieven, vertalen

opleiding duaal is, maar wat ze bij de Aca-

weet ik beter wat ik moet doen. Wat kan ik

en dat ze de vakbekwaamheid vergroten.

vragen vanuit het werkveld en blijven in

demie op dit moment aan leermiddelen en

nu inzetten om toch weer die verbinding te

Natuurlijk houd je altijd iets te wensen over.

gesprek met ROC’s.

leeromgevingen hebben, is ook waanzinnig.

zoeken? Op zulke momenten denk ik altijd

Ik vind bijvoorbeeld dat de rij-opleiding en

De functie van ROC is enorm belangrijk

De hoeveelheid vernieuwende didactische

aan wat ik in de lessen heb geleerd.”

het theoretisch kader bij de chauffeursoplei-

binnen een ambulancedienst. Wij werken met

werkvormen heeft me verrast, of het nu gaat

ding losgekoppeld moeten worden of dat het

hoogopgeleide en specifiek opgeleide profes-

om iets als een reanimatie of de juridische

VERBETEREN

onderscheid tussen chauffeur en verpleeg-

sionals. Deskundigheidsbevordering moet je

aspecten van het werk. Er is bandmateriaal,

“Mezelf blijven ontwikkelen heb ik altijd

kundige binnen de opleidingen meer nadruk

serieus nemen. Onze mensen willen up-to-

beeldmateriaal, filmpjes, puzzels, zelfs wed-

leuk gevonden. En bij deze opleiding geldt

mag krijgen. Binnen de Academie lijkt de

date worden gehouden. Niet alleen omdat ze

strijdjes. Het METS Center is ook geweldig.

dat zeker. Ik geniet er echt van. Wat ik goed

eenheid steeds meer te worden benadrukt.

het werk leuk vinden en de beste patiënten-

Ik zit nooit onderuitgezakt te denken: we

vind, is dat je de praktijk mee kan nemen

Het is één team, maar de verpleegkundige is

zorg willen bieden, maar ook omdat ze zich

moeten nog twee uur.”

naar het lokaal. Dan luisteren we als groep

realiseren dat de ontwikkelingen momenteel

naar een gesprek dat een van ons heeft

hard gaan. Je ziet bijvoorbeeld behoeftes als

VERBINDEN

gevoerd en analyseren we dat. In het begin

Bachelor Medische Hulpverlening (BMH), of

“Aan de telefoon draait een groot deel om

vond ik dat spannend, je moet je kwetsbaar

ontwikkelingen op het gebied van e-health

communicatie. Verbinding zoeken met de

durven opstellen. Maar het is heel leerzaam.”

en CT-scanning. De trainingen en opleidingen

melder, in contact komen, ook als iemand

die daarvoor nodig zijn, worden nu door de

zich agressief of onwillig gedraagt. Daaraan

Academie goed opgepakt.”

wordt binnen de opleiding veel aandacht
besteed. Ik moet zeggen dat ik vooraf

HANS JANSSEN IS DIRECTEUR VAN DE RAV

weleens heb gedacht: hoe moeilijk kan het

ZUID-HOLLAND ZUID.

zijn, aan de telefoon? Vanuit de SEH was ik

>

‘De leermiddelen
zijn echt
waanzinnig’
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e-learning
KOOS REUMER IS DIRECTEUR VAN AMBULANCEZORG
NEDERLAND.

veranderingen. Binnen de zorg,
maar ook binnen de manier van opleiden.
De sector maakt het onderwijsbeleid, het
is aan de opleidingsaanbieders om daarop
in te spelen. Bijvoorbeeld CZO Flex, waarbij

VERBINDEN

opleidingen modulair worden opgebouwd.

E-LEARNING

“Het is van belang dat de Academie zichzelf Dat wordt steeds belangrijker en de
blijft positioneren als van en voor de sector, Academie is daar volop mee bezig.”
en het opleidingsbeleid en de opleidingsbehoefte van de ambulancesector volgt.

VERBETEREN

Samenwerken is daarbij de basis. De

“Een groot stuk van de opleiding tot

Academie stelt de sector in staat snelheid

ambulanceprofessional is praktijk, die

te maken als dat nodig is. Een aantal jaar

moet je als opleider nabootsen. Een mooi

geleden werden er jaarlijks 120 verpleeg-

voorbeeld van verbetering is het gebruik

kundigen en 100 chauffeurs opgeleid, vorig van sirenes bij de rij-opleiding, waarvoor
jaar 240. Volgens berekeningen van het

de Academie toestemming heeft gekregen

capaciteitsorgaan moeten we naar meer

van het ministerie. Dat geeft ruimte om

dan 300 mensen per jaar. Voldoende oplei-

meer realistisch te kunnen oefenen.

dingsplekken zijn een vereiste.

AZN maakt de kwaliteitskaders en doet

Binnen de ambulancesector hebben we

veel onderzoek naar het functioneren van

relatief weinig mensen op te leiden. RAV’s

de ambulancezorg. Bij de Academie moet

hebben de vrijheid zelf een opleider te

de focus liggen op continu verbeteren van

kiezen. Het gevaar bestaat dat daardoor
versnippering in opleiden ontstaat en dat

Het vaardigheidsonderwijs dat op de Academie de
boventoon voert, wordt sinds kort ondersteund door
e-learning vanuit specialist Doczero. Voor nog verdere
verbetering en vernieuwing van de opleidingen.

D

e Academie voor Ambulancezorg

onderwijs dat wij geven. De belangrijkste

biedt gedegen en up-to-date

pijlers binnen de Academie zijn vaardig-

opleidingen aan, maar vernieuwing

heid-, scenario- en simulatieonderwijs,
de Academie verzorgt de instructie en

hoe je onderwijs aanbiedt. Ik heb de indruk

samenwerking aan te gaan met Doczero,

feedback tijdens de trainingen. Door het

dat dit goed gebeurt. Als de Academie

specialist in e-learning, biedt de Academie

gebruik van e-learnings is er meer tijd

komt de stabiliteit van opleiden niet ten

zichzelf blijft ontwikkelen en verbeteren,

meer inhoud in de voorbereiding op

in de klassikale les om praktisch te oefenen

goede. Hoe beter de Academie functio-

blijven ze een stabiele partner.”

de klassikale lessen. Albert van Eldik is

en om professionele feedback te krijgen

neert, hoe meer RAV’s voor de Academie

stafmedewerker beleid en projectleider

van instructeurs en collega’s. De

blijven kiezen. Dat zorgt voor stabiliteit.”

binnen de Academie: “Vanaf september

e-learnings worden gebruikt in zowel

dit jaar is de gehele online bibliotheek van

de initiële opleiding als de nascholing.

Doczero toegankelijk voor onze cursisten.

Onze eigen, reeds bestaande online

De e-learnings die zij daar kunnen vinden,

modules worden toegevoegd aan

dienen ter voorbereiding op het klassikale

hetzelfde platform.”

“Niet alleen zijn er meer ambulancemedewerkers nodig, wij moeten ook inspelen op

•

‘De Academie
is een stabiele
partner’

>
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tekst YVONNE BROK

is natuurlijk altijd mogelijk. Door een

VERNIEUWEN
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in de ambulancezorg

Als voorbeeld noemt hij de studiekaart

Door de samenwerking met Doczero

de laatste inzichten van professionals en

voor inzet van de heliteams in Nederland.

veranderen de opleidingen aan de

richtlijnen. Het samenspel van online leren

“Die willen we niet alleen beschikbaar heb-

Academie voor Ambulancezorg niet, maar

en praktisch onderwijs leidt tot professi-

ben voor onze eigen cursisten, wij vinden

krijgen cursisten meer mogelijkheden om

onals die nog beter weten wat er van hen

het belangrijk dat die ook beschikbaar is

zich de lesstof eigen te maken, vóór ze star-

wordt verwacht.

voor bijvoorbeeld medisch studenten aan

ten met een klassikale les. Dat zorgt niet

Het onderwijs voor ambulancepersoneel

het Universitair Medisch Centrum

alleen voor een betere voorbereiding, maar

is de laatste jaren flink veranderd. Waar er

Groningen en de Erasmus Universiteit.”

ook voor een verdieping van de opleiding.

voorheen vaak klassikaal en frontaal on-

Vrijwel elke module sluit af met een korte

derwijs werd gegeven, is er nu sprake van

Doczero is een bekende speler in de

vragenlijst die cursisten moeten invullen.

blended vormen van onderwijs.

markt en al meer dan vijftien jaar actief in

Door de samenwerking met Doczero

Klassikaal onderwijs, vaardigheidsonder-

de gezondheidszorg, met acute zorg als

kunnen cursisten binnenkort gemakkelijker

wijs, e-learning, literatuurstudie, feedback,

Academie dé deskundige als het om de

specialisatie. “Sinds tien jaar ontwikkelen

hun studievoortgang vastleggen. Door het

reflectie, quizzen en simulatie zijn allemaal

inhoud van de opleiding gaat. Kortom: de

we en bieden we e-learning modules aan”,

portfolio van het initieel onderwijs ook

voorbeelden van de rijke leeromgeving van

Academie reikt ons de kennis aan, die wij

vertelt Patrick van Gelderen, commercieel

onder te brengen bij Doczero wordt

de Academie. Maar onderwijs door ervaren

omzetten in goede modules. Ik ben ervan

directeur van Doczero. “Toen we daarmee

het proces van verslaglegging een stuk

en deskundige instructeurs blijft, naast

overtuigd dat dit bijdraagt aan de kwaliteit

begonnen, waren deze online modules een

eenvoudiger. Bovendien wordt de uitwis-

andere vormen van leren, een belangrijk

van de opleiding en de kwaliteit van de

vernieuwing van de branche. Inmiddels

selbaarheid van informatie groter. Van

onderdeel van de opleiding. Het leren

zorg. Dat we daar een aandeel in kun-

maken e-learnings een integraal onderdeel

Gelderen: “Een deel van onze klanten is

verschuift echter steeds meer naar de

nen leveren, is altijd een hoger doel van

uit van de opleidingsactiviteiten. We zien

ook al klant bij de Academie. Als iedereen

werkplek en is steeds beter afgestemd op

Doczero. Maximaal aansluiting maken bij

de tendens veranderen: cursisten nemen

dezelfde registratietool hanteert, wordt

de zorgprofessional. Online leren

zorgprofessionals, dat is voor ons belang-

zelf het initiatief meer te gaan leren.”

snel inzichtelijk hoe en op welke punten

wordt normaler.

rijk. Door intensief samen te werken met
de Academie, kunnen we kennis en kunde

zorgprofessionals worden beoordeeld.”

GEDEGEN VOORBEREIDING

WIN-WIN

borgen. Want onze e-learnings moeten niet

De bibliotheek Acute Zorg van Doczero

BLENDED LEREN

De ontwikkelingen in de zorg gaan snel,

alleen aansluiten, maar vooral ook cursis-

bestaat nu uit vijftig modules die samen

De producten van Doczero worden

het aanbod van e-learnings moet up-to-

ten aanspreken.”

goed zijn voor zo’n vijftig studie-uren.

bovendien al in een groot deel van de

date zijn. Door de krachten te bundelen,

De modules zijn toegespitst op de

sector gebruikt. Omdat de Academie voor

wordt dat gewaarborgd. De richtlijnen en

Daar sluit Van Eldik zich graag bij aan. Hij

ambulancezorg en dienen ter voorberei-

Ambulancezorg nu ook toegang heeft tot

protocollen voor de opleiding worden door

besluit: “Wij leveren graag een bijdrage aan

verschillende instanties – zowel landelijk

de ontwikkeling van goede e-learning con-

uniforme standaard van kwaliteit en taal in

als internationaal – bepaald. De Academie

tent en krijgen door deze samenwerking

de ambulancezorg. In de ambulancewereld

is altijd op de hoogte van veranderingen.

studenten die beter voorbereid aan een

gaat het om hoog specialistische zorg die

Doczero moet zorgen dat de online modu-

les beginnen. Het is weliswaar niet hard te

veel vraagt van professionals. De unifor-

les voldoen aan deze richtlijnen en dat ze

maken, maar toch ben ik ervan overtuigd

technisch goed blijven lopen. Van Gelderen

dat onze zorgprofessionals het daardoor

voegt toe: “In de ambulancewereld is de

ook beter doen in het veld.”

ding op de praktijkopleiding en nascholing. de online modules, resulteert dit in een

Online leren wordt
steeds normaler
in het onderwijs
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Door de samenwerking kunnen
cursisten al voor
de les zich de stof
eigen maken

miteit in de opleiding, levert winst op. De
inhoud van de online modules voldoet aan

>

•
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column
Albert van Eldik werkt als stafmedewerker beleid bij de
Academie voor Ambulancezorg.

R

uim tweeëntwintig jaar geleden

of klankbordgroep. Daarnaast zijn er

begon mijn loopbaan als

externe begeleiders die kijken naar een

ambulanceverpleegkundige. Tien

nieuwe invalshoek bij het opleiden van

dagen werd ik begeleid op de ambulance

ambulanceverpleegkundigen.

en ik kreeg een paar trainingsdagen.

Het uitgangspunt moet zijn dat

Al snel leerde ik besluiten nemen over

deze studenten aan het eind van de

fotografie STUDIO POOT FOTOGRAFIE

immobilisatie, geen vervoer en de-escalatie opleiding hetzelfde moeten kunnen

Dit had ik in
mijn begintijd
ook wel willen
hebben

bij agressieve patiënten. Jarenlang had

als de huidige pas afgestudeerde

ik gewerkt op de intensive care, men

ambulanceverpleegkundigen in Nederland.

verwachtte dat ik omstanders en familie in

De weg ernaartoe is een andere dan die ik,

crisissituaties kon begeleiden. Dapper ging

en velen met en na mij, heb afgelegd. Die

ik de hulpverleningen tegemoet, met mijn

nieuwe weg moet passend, uitdagend en

ervaren ambulancechauffeur.

voor alle betrokkenen veilig zijn.

Zoveel jaar later kijk ik naar de missie

We gaan ervan uit dat de nieuwe student

en visie van de Academie voor

minder heeft meegemaakt. Hij of zij komt

Ambulancezorg en werk ik mee

als jonge professional straks in hectische

aan de lange tranche opleiding tot

situaties. Dit onderwerp krijgt aandacht

ambulanceverpleegkundige. Een wereld

in de nieuwe leerlijn ‘Persoonlijke en

van verschil met toen ik zelf begon. Er is

professionele ontwikkeling’: coaching,

de laatste jaren veel geïnnoveerd binnen

intervisie, begeleiding on the job en kennis

de ambulancezorg. Het kan niet anders

over mentale veerkracht. Dit had ikzelf in

of de kwaliteit en ‘patiënt-outcome’ zijn

mijn begintijd ook wel willen hebben.

verbeterd. De vraag dient zich aan of het

Ruim twintig jaar na mijn eerste onzekere

opleiden van ambulanceverpleegkundigen

stappen in de ambulancezorgverlening

ook anders kan.

sta ik, met vele anderen, aan de wieg

Bewust heb ik bij de samenstelling

van een nieuw opleidingstraject. Hierbij

van de projectgroep ‘lange tranche

heb ik als verpleegkundige en opleider

ambulanceverpleegkundige’ invulling

de overtuiging dat we zorg altijd kunnen

gegeven aan de nieuwe kernwaarden.

verbeteren. Als je er zelf aan werkt en

Werkveld, theorie-aanbieders,

als we met elkaar nieuwe wegen willen

stakeholders en professionals nemen

verkennen.

•

deel in werkgroepen, de stuurgroep
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opleiding

De opleidingen
van de Academie
Wat kun je nu echt verwachten bij de verschillende
opleidingen van de Academie voor Ambulancezorg?
Je leest het hier.
AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE
AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE

AMBULANCECHAUFFEUR
CHAUFFEUR

ZORGAMBULANCECHAUFFEUR

AMBULANCECHAUFFEUR

doorlooptijd

6 weken

7 maanden

aantal modules

6

9

aantal lesdagen

10

31

aantal praktijkuren

17

875

stages

MKA, ALS

psychiatrie, MKA, SEH en brandweer

LANGE TRANCHE

CCV

KORTE TRANCHE

doorlooptijd

18 maanden

10 maanden

7 maanden

tussentijdsassessment

X

√

aantal leerperiodes

3

x

x

eindassessment

√

√

aantal modules

n.v.t.

5

9

integratie AVP en ACH

√

√

aantal lesdagen

35

32

23

diploma

Academie diploma

CZO diploma

aantal lesuren

278

260

184

aantal praktijkuren

1950

1195

925

stages

√

√

√

tussentijds assessment

√

√

√

eindassessment

√

√

√

integratie AVP en ACH

√

√

√

MELDKAMER CENTRALIST
MELDKAMER
CENTRALIST
AMBULANCEZORG

VCMKA

KORTE TRANCHE VCMKA

diploma

CZO diploma

CZO diploma

CZO diploma

doorlooptijd

7 maanden

afhankelijk van EVC

aantal modules

6

3

aantal lesdagen

20

12

aantal lesuren

140

84

aantal praktijkuren

645

afhankelijk van EVC

stages

ambulancehulp, SEH

ambulancehulp, SEH of HAP, GMK

Het volgen van de
CC-tranche vindt
voorafgaand aan de
korte tranche opleiding
plaats. Vanaf maart 2020
vindt er vrijstelling plaats
via de lange tranche
opleiding.

Elke leerperiode wordt afgesloten
met een proeve van bekwaamheid,
onderdeel daarvan zijn praktische
assessments.

Leerperiode 3
bevat tevens een
onderzoek in de
praktijk.

ZORGAMBULANCE/MEDIUM CARE
ZORGAMBULANCE/MEDIUM CARE ZORGAMBULANCEBEGELEIDER
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Voor elke opleiding aan de Academie
voor Ambulancezorg moet je in dienst
zijn bij een ambulancedienst.

ambulance, verpleeghuis

Om de samenwerking te bevorderen vindt in het
onderwijs integratie plaats tussen de studenten van
de chauffeurs- en de verpleegkundige-opleiding.

MEDIUM CARE (IN ONTWIKKELING)

EVC staat voor
Eerder Verworven
Competenties.
Deze kunnen leiden
tot verkorting van
theorie- en/ of
praktijkuren.

Er is een
speciaal lesblok
met communicatie als
onderwerp.

of HAP, GMK

doorlooptijd

6 weken

8 weken

tussentijds assessment

√

√

aantal modules

4

4 en plusprogramma

eindassessment

√

√

aantal lesdagen

7

7 en 3 plus e-learning

diploma

CZO diploma

CZO diploma

stages

verpleeghuis, MKA

ambulancestage

tussentijds assessment

x

x

eindassessment

√

√

integratie AVP en ACH

√

√

diploma

Academie diploma

Academie diploma

Het
plusprogramma
voor de medium
care ambulance is
in ontwikkeling voor
pilotregio’s.
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opleiding

Deze drie oudstudenten haalden
recent hun diploma.
Ze blikken terug op
hun opleiding.

ALEX PATER IS AMBULANCECHAUFFEUR zoals ik. Dat ik alsnog zo snel een
VOOR DE RAV FRYSLÂN. HIJ BEHAALDE ZIJN nieuw vak kon leren, had ik niet
DIPLOMA IN JUNI 2019. verwacht – dat verraste me misschien
nog wel het meest. Dat is vooral te
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STIJVE SCHOUDERS

danken aan het feit dat de opleiding

“De opleiding tot ambulancechauf-

heel geleidelijk is opgebouwd. Je

feur is best pittig. Helemaal als je

leert echt stapsgewijs. Zo zag ik

geen somatische achtergrond hebt,

vooraf best op tegen het rijden met

MMT

ik al die auto’s passeren zonder zelf

“Ik vond de samenwerking met het

brokken te maken? Gelukkig begon

MMT superinteressant. Wat heet: ik

ik eerst met A2 ritten, die zijn relatief

heb er nu nog steeds veel aan – ik

rustig. Daarna reed ik A1 ritten

werk namelijk in een buitengebied

zonder patiënt om uiteindelijk ook

waarbij ik soms lang moet rijden om

spoedritten mét patiënten te rijden.

bij een ziekenhuis te komen. Bij een

Ook zat er in het begin een ervaren

scoop and run situatie heb je die tijd

chauffeur naast me – na verloop van

echter niet altijd, dus dan is het fijn om

tijd ging diegene achterin zitten en

te weten wanneer je het MMT kunt in-

moest ik zelf op de weg letten. Waar

schakelen en waar je met ze afspreekt.

ik de eerste keren nog met stijve

Ik heb dit in de praktijk dan ook al een

schouders achter het stuur zat, wist ik

aantal keer meegemaakt.”

na een paar weken niet beter.”

S I T UAT I E S N A B O OT S E N
STRAKKE PLANNING

“Eén van de allerleukste dingen

“In het begin was de studiebelasting

vond ik de casuïstieken. Je kunt zelf

wel een ding. In amper negen maan-

aangeven waarmee je wilt oefenen,

den tijd moest ik leren rijden met

aan hand van je eigen leerdoelen.

optische geluidssignalen, medische

Zo vond ik de kindercasuïstiek lastig,

kennis opdoen, studieopdrachten

omdat je dat in je dagelijkse werk

maken én in de praktijk werken. Ik

niet zo vaak tegenkomt. Dankzij de

was ook nog eens net vader gewor-

opleiding heb ik meerdere situa-

den, dus op sommige avonden tolde

ties kunnen nabootsen: van een

mijn hoofd ervan. Na verloop van

anafylaxie tot aan een verdrinking

tijd ging het beter. Het geheim? Een

met lastige omstanders. Dat was

strakke planning. Klinkt cliché, maar

ontzettend leerzaam.”

tekst MIRTHE DIEMEL fotografie STUDIO POOT FOTOGRAFIE

Pas
geslaagd

optische geluidssignalen – hoe kon

>

ik kan het iedereen aanraden – de
rest van mijn opleiding verliep daardoor stukken makkelijker.”

‘Na verloop van tijd ging het beter.
Het geheim? Een strakke planning’
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ELINE BOT WERKT SINDS TWEEËNHALF en de mensen ter plaatse via de
JAAR OP DE MELDKAMER HOLLANDS MIDDEN telefoon het juiste tempo voor de
(DEN HAAG). ZE HAALDE HAAR DIPLOMA reanimatie aan te geven. De jongen
ALS VCMKA IN APRIL 2018. werd met een traumahelikopter
naar het ziekenhuis gebracht. Na

VA N E L K A A R L E R E N

zo’n melding loop ik even weg van

“Al mijn tijd en energie heb ik in de

mijn tafel. Ik heb een paar minuten

opleiding gestoken. De hoeveelheid

afstand nodig. Even wat drinken en

leerstof en opdrachten, naast de

dan weer door, anders blijf ik er te

diensten op de meldkamer, maakte

veel in hangen. Op de opleiding heb

het tot een intensieve periode. Die

ik geleerd wat mij in zo’n situatie

ook interessant en super leerzaam

helpt. Bij een heftige melding bel ik

was. We zaten met meerdere meld-

na een paar dagen altijd met de am-

kamers in een groep. Die diversiteit

bulancemedewerkers om te horen

had voor mij echt toegevoegde

hoe het is afgelopen. Dat is nodig

waarde. We hebben veel casussen

om een casus af te kunnen sluiten.

besproken, veel van elkaar geleerd.

Deze casus liep helaas tragisch af, de
jongen overleed twee dagen later.

tekst YVONNE BROK fotografie PRIVEBEZIT

LASTIGE MELDINGEN
Tijdens de opleiding hoopte ik te

FOCUSSEN

ontdekken hoe ik goed kan omgaan

Door mijn achtergrond als verpleeg-

met lastige meldingen. Daar heb ik

kundige, denk ik bij elke melding

nog elke dienst profijt van. Toen ik

mee wat er aan de hand zou kunnen

net los was en zelfstandig 112-mel-

zijn. Op dat gebied heb ik op de

dingen aan mocht nemen, kreeg

opleiding ook veel bijgeleerd.

ik een heftige melding binnen. Het

Dat ik me moet focussen op het

‘Ik leerde hoe ik
moest omgaan met
lastige meldingen,
daar heb ik veel
profijt van’

ging om een mogelijke reanimatie. Ik gesprek en de informatie die ik krijg,
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kreeg een buurman aan de telefoon

bijvoorbeeld, zodat ik de juiste hulp

nog eens wegviel, dacht ik meteen

kig waren ze er op tijd bij, het ging

en hoorde dat het om een jongen

kan sturen. Toen ik een verwarde

aan een hersenbloeding en heb ik

inderdaad om een hersenbloeding.

van veertien ging. Hij bleek een

vrouw aan de lijn kreeg, zette ik in

de politie meegestuurd. Toen zij

Achteraf kreeg ik complimenten van

touw om zijn nek te hebben. Toen ik

instantie in op verward gedrag. Maar

aankwamen was de vrouw niet aan-

de ambulance, dan ben ik wel trots

dat hoorde, werd pas duidelijk dat

toen ze me vertelde dat ze niet wist

spreekbaar, de politie heeft de deur

op mijn eigen handelen. Dat heb ik

het om een verhanging ging.

waar ze was, last had van haar nek

in moeten beuken. Ze is met spoed

toch maar mooi geleerd allemaal.”

Dan is het de kunst rustig te blijven

en van misselijkheid en daarna ook

naar het ziekenhuis gebracht. Geluk-

>
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meteen door te pakken met studeren, elfjarige jongen was aangereden door
en dus eigenlijk vooruit te werken,

een auto. Hoewel er op het eerste oog

was de studielast te behappen. Al

niks aan hem te zien was, kon hij wel

sprong ik een gat in de lucht toen die

een inwendige bloeding in zijn hoofd,

beroepsopdracht erop zat en ik me

buik of bekken hebben – de autoruit

alleen nog op het eindassessment

was namelijk ook flink beschadigd.

hoefde te focussen. Ha, en mijn man

Dit moet je dan eerst gaan uitsluiten

was ook blij dat ik niet meer zat vast-

in plaats van alleen te handelen op

gekleefd aan mijn laptop.”

het zichtbare letsel. Gelukkig bleek hij
alleen een gebroken pols te hebben

ONZICHTBARE LETSELS

en liep het met een sisser af.”

“Wat me echt opviel tijdens de opleiCORINA VAN DER WEIDEN IS Aan het einde van de dag had ik
AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE BIJ zóveel bijgeleerd. Voor mij was het
RAV HOLLANDS MIDDEN (POST GOUDA). een eyeopener – alsof het kwartje
ZE BEHAALDE HAAR DIPLOMA IN JULI 2019. toen pas viel en de opleiding écht

tekst MIRTHE DIEMEL fotografie STUDIO POOT FOTOGRAFIE

DANKBAAR

alleen te handelen naar de dingen

“Laatst kwam ik met mijn collega’s

die je ziet. Dat merkte ik ook tijdens

af op een melding waarbij een

mijn eindassessment. Ik kreeg een

jonge vrouw werd gereanimeerd.

casus waarbij iemand van een steiger

Ze overleefde het niet. Ik was nog

was begonnen. Ik heb nu zoveel ge-

was gevallen en op een lagere steiger

in opleiding en hoewel je wordt

EYEOPENER

zien, kom maar op met die praktijk,

terecht was gekomen. Hij had daarbij

voorbereid op zulke casussen, kwam

“Vlak na mijn tussentijds assessment

dacht ik alleen maar.”

een dwarslaesie opgelopen. Ik had tij-

het wel bij me binnen. ‘Waar ben ik

dens de opleiding echter geleerd dat

aan begonnen’, schoot er door me

werkten we een dag samen met het
Mobiel Medisch Team in het Expe-

G AT I N D E LU C H T

ik ook rekening moest houden met

heen. Dat was een moment tijdens

rium. Natuurlijk had ik voor die tijd

“Natuurlijk wist ik dat ik tijdens

letsels die ik níet kon vaststellen – een

de opleiding waarbij ik even van

ook al geoefend met verschillende

deze opleiding in de boeken moest

grote interne bloeding, bijvoorbeeld.

mijn stuk werd gebracht. Maar als

casussen, maar dat was gewoon in

duiken, maar ik heb me verkeken op

Het zijn dingen waar ik nu veel beter

ambulanceverpleegkundige kun je

een lokaal, met veelvoorkomende

de studiebelasting. Je bent continu

op let. In de praktijk heb ik er profijt

er wel alles aan doen om iemand

van. Zo kreeg ik in mijn eerste week

een maximale kans te geven, en dat

als gediplomeerd ambulancever-

maakt een hoop goed. Het is enorm

pleegkundige een melding dat er een

dankbaar werk.”

klachten – denk aan benauwdheid in bezig met opdrachten maken, verslareanimatie. Nu stond ik opeens oog

gen schrijven, lessen voorbereiden en

in oog met een opa en zijn kleinkind, werken in de praktijk. Op het einde
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ding, is dat je breed leert denken, niet

en zat het kind met z’n hand vast in

kwam daar ook nog een beroepsop-

een hakselaar. Dat was even slikken

dracht – een soort scriptie – bij. Ik

– ik ben zelf moeder, dus het is hef-

vond het zwaar, maar wist waarvoor

tig om een kind in zo’n situatie

ik het deed. Ik droomde er namelijk

te treffen. De omgeving van het

al jaren van om op de ambulance

Experium maakte het veel echter.

te werken. En door na de lesdagen

•

‘Wat me echt opviel tijdens de opleiding,
is dat je breed leert denken, niet alleen
te handelen naar de dingen die je ziet’
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column
Krista Peeters is onderwijskundig adviseur bij de
Academie voor Ambulancezorg.

fotografie STUDIO POOT FOTOGRAFIE

Y

Alleen ga je
sneller, maar
samen kom je
verder

es, dit zijn ze! Dat dacht ik tijdens een

leermiddelen aan de meest passende en

van de sessies over de nieuwe koers

effectieve werkvormen zijn dagelijkse kost

van onze organisatie. Verbinden, ver-

voor mij. Hoe tof is het om een escaperoom

beteren en vernieuwen. Mooie, treffende

rondom grootschalige geneeskundige

kernwaarden die logisch voortvloeien uit

bijstand te mogen ontwikkelen? Of samen

de nieuwe missie en visie en ook precies

met de Mobiel Medische Teams een digita-

dát laten zien waar we voor staan en waar

le module over hun expertise te maken?

we voor willen gaan.

MapsTell van de DISC-methodiek is een

Als Academie willen we intensiever samen-

manier om gedrag in kaart te brengen en

werken met de sector en onze stakeholders

je eigen gedragsstijl te bepalen. Hieruit

om ‘the place to be’ te zijn als het gaat om

blijkt dat ik een echte bemiddelaar ben,

leren in de ambulancezorg. Een ambitie

een intermediair die zich makkelijk in de

waar ik als onderwijskundige enthousiast

belevingswereld van een ander verplaatst

van word en waarin ik van toegevoegde

en graag samen uitdagingen aangaat. Ik

waarde kan zijn. Alleen ga je sneller maar

hou van netwerken en hoop een bron van

samen kom je verder, is mijn persoonlijke

inspiratie voor anderen te zijn, zoals zij

motto. En dat past naadloos bij onze nieu-

dat ook voor mij zijn. Sommigen zien me

we koers.

misschien weleens voorbijkomen op social

Verbindingen leggen is iets wat ik graag

media waar ik graag nieuwe ideeën op doe

doe, met en tussen mensen, binnen en

of van gedachten wissel met anderen.

buiten de Academie. Mijn belangrijkste

Heb je zin om een keer te sparren over hoe

doelen daarbij zijn het organiseren van

we het leren in de ambulancezorg nog

samenwerking en het op gang brengen

leuker en effectiever kunnen maken? Zoek

van kennisdeling en kenniscreatie.

me eens op. Analoog of digitaal. Ik kijk

Zo werken we samen aan nieuwe opleidin-

ernaar uit.

•

gen, trainingen, leermiddelen of leervormen. Ik vind het belangrijk om de theorie
zoveel mogelijk aan de praktijk te koppelen
om een zo groot mogelijk rendement van
het leren te realiseren. Ook het verbinden
van de beoogde doelen en opbrengsten
van onze opleidingen, trainingen en
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NIEUWS

drie cases met volwassen
slachtoffers. De zorgvraag is
hoogcomplex, het landelijk

De Academie voor Ambulancezorg én haar partners zijn
altijd in beweging om het onderwijs te verbeteren. Dit
zijn de nieuwste ontwikkelingen.

wordt een MMT opgeroepen.”
Doel van de dag is beter

Medical Technicians) nascholingen zijn nu ook
geaccrediteerd in het kwaliteitsregister van

Voor verpleegkundigen die

“Een verpleegkundige

de BMH (Bachelor Medisch Hulpverlener). Dit

zonder een eerder behaald

die in april deze dag had

maakt dat deze professionals nu ook kunnen

CZO-diploma ambulancever-

bijgewoond, vertelde me

deelnemen aan deze cursussen, waardoor ze

pleegkundige willen worden,

dat ze nu beter wist wat de

hun kennis en kunde nog verder op peil houden

is de opleiding ‘ambulan-

mogelijkheden zijn als een

of vergroten. Voor alle BMH’s geldt dat de bij-

ceverpleegkundige lange

en nascholingen van de Academie beschikbaar

tranche’ opgestart. Deze

zijn om te volgen.

De NAEMT (National Association of Emergency

tekst YVONNE BROK

niet toereikend en daarom

GEEN CZO-DIPLOMA,
TOCH AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE
WORDEN

BMH nieuws
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protocol ambulancezorg

leren samenwerken en
leren wat een MMT aan
extra zorg kan bieden.

De e-learning bereidt

MMT wordt opgeroepen.

ambulanceverpleegkun-

Dat het invliegen van een

opleiding duurt achttien

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

digen en -chauffeurs voor

MMT minder spannend is

maanden en is opgedeeld

Sinds april 2019 levert

op lesdag 6.2 in het initieel

dan het haar leek. Wat ik

in drie leerperiodes. De

het Mobiel Medisch Team

onderwijs.

ook hoor, is dat ambulance-

studieblokken bestaan zowel

(MMT) een actieve bijdrage

uit schoolse activiteiten als

aan het onderwijs op de

Iscander Maissan is urgentie

ons voor niets op te roepen.

praktijk- en beroepsopdrach-

Academie voor Ambulan-

anesthesioloog in het

Dat is nergens voor nodig.

ten in het werkveld.

cezorg. Samen met de am-

Erasmus MC én coördinator

Dan melden we ons direct

bulanceverpleegkundigen

Kwaliteit en Opleidingen

weer inzetbaar en vliegen

Deze opleiding is opgezet in

en -chauffeurs in opleiding

van het MMT. Tijdens de

terug. Door op de Academie

samenwerking met: Ambu-

bootsen zij zes scenario’s na. initiële opleiding draaien

aanwezig te zijn, creëren we

lance Amsterdam, Ambulance

Als voorbereiding op deze

een MMT-arts en verpleeg-

meer bekendheid bij elkaar.

Witte Kruis, RAVU, RAV Haag-

lesdag ontwikkelde de Aca-

kundige een lesdag mee

Het mooist zou zijn als we

landen en Veiligheidsregio

demie voor Ambulancezorg

op de Academie voor

van ‘wij op de ambulance’

Rotterdam Rijnmond. Voor

samen met de vier MMT’s

Ambulancezorg. Iscander

en ‘zij in de heli’ gaan naar:

de theorie is het Erasmus MC

en de betreffende RAV’s een

Maissan: “Dan behandelen

samen in de acute keten op

aangesloten .

online studiekaart.

we drie kindercases en

straat.”

personeel soms bang is om

>
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Het onderwijs wordt nu ontwikkeld
op basis van evidence, niet langer
op basis van overtuiging

>
De Academie
onderzoekt

gaat bezighouden met we-

evidence, niet langer

tenschappelijk onderzoek,

op basis van overtuiging.

In de komende tijd zal

met als doel het onderwijs

De Academie zal zich

de persoonlijke en pro-

nu ook onderwijskundig

verbinden aan organi-

fessionele leerlijn van de

wetenschappelijk te onder-

saties die dit onderzoek

lange tranche opleiding tot

bouwen. De aannames dat

kunnen realiseren en gaat

ambulanceverpleegkun-

het ‘wel goed zal zijn’ of dat

bovendien kijken naar de

dige, waaronder ‘coaching

er ‘in ieder geval aandacht

mogelijkheden om weten-

mentale weerbaarheid’,

aan besteed moet worden’

schappelijk onderzoek een

worden onderzocht op

worden losgelaten, het

vaste plek te geven binnen

effectiviteit. Het is voor het

onderwijs zal worden door-

de organisatie.

eerst dat de Academie zich

ontwikkeld op basis van

Wist je dat...

...er begin dit jaar opnames gemaakt zijn bij de MMT’s in Nederland,
in samenwerking met regionale ambulancevoorzieningen, zoals
RAV Fryslân, Ambulance Amsterdam, Veiligheidsregio Rotterdam
en RAV Haaglanden? Deze opnames zijn onderdeel de e-learning
die is ontwikkeld als voorbereiding op lesdag 6.2.
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WELKOM INSTROMERS

expertise in de acute zorg maken dat

Ben je verpleegkundige op de

deze opleiding kan worden verkort tot

spoedeisende hulp of op de ambulance

twaalf theoriedagen. Vakkennis verruimen

en wil je je blik verruimen? Dan kun je

en opgeleid worden tot VCMKA geeft

vanaf oktober de ‘korte tranche VCMKA’

studenten in de toekomst de mogelijkheid

volgen. Dit is de verkorte opleiding tot

tot het uitoefenen van een combifunctie.

verpleegkundig centralist meldkamer

Een dergelijke combifunctie geeft veel

ambulancezorg (VCMKA). De door

afwisseling in de werkzaamheden en

studenten reeds verworven kennis en

spreidt fysieke en mentale belasting.

>
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medewerkers

Deelname assessments door BMH
GOED OM TE WETEN:

• Bij deelname aan een
LAA moet je je eigen
ambulancechauffeur
meenemen (die wordt
niet beoordeeld).

• BMH-studenten kunnen wel deelnemen
aan het landelijk
assessment ambulancezorg (LAA).
Tijdens hun traineeship wordt de
normering indien
nodig aangepast
aan het TTA.

• Lukt dat niet, dan kan de
Academie voor Ambulancezorg
een ambulancechauffeur leveren.
Hiervoor kan contact opgenomen
worden met het Opleidingsbureau
van de Academie.

• Voor het eindassessment BMH moet
je ook een eigen ambulancechauffeur
meenemen. Deze kan wel beoordeeld
worden, inclusief de rijvaardigheid.
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tekst MIRTHE DIEMEL fotografie STUDIO POOT FOTOGRAFIE

• BMH-studenten kunnen niet deelnemen
aan het tussentijds
assessment (TTA).

ON
MIS
BAAR

Ze doen hun werk meestal achter de schermen,
maar als de facilitair medewerkers en technisch
onderwijsassistenten er niet zijn, loopt er van alles mis.
‘Ik zie het zo: als de les kan doorgaan, heb ik mijn
werk goed gedaan.’
57

NIELS VAN KRIEKEN IS SINDS
7,5 JAAR TECHNISCH ONDERWIJSASSISTENT BIJ HET METS
CENTER.
“Eens in de zoveel tijd wordt er
een bootcamp georganiseerd
voor studenten: dan gaan ze een
weekend lang naar een speciaal
terrein waar ze oefenen met verschillende casussen. Als technisch
onderwijsassistent denk ik mee

‘Mijn taak:
de wond
moest wel
echt bloeden’

over de materialen die er tijdens
zo’n weekend nodig zijn, welke
poppen er gebruikt kunnen worden en hoe ze geprepareerd moeten worden. Afgelopen keer was
er bijvoorbeeld een pop met een
snijwond in z’n been – geraakt
door een machete tijdens een
aanslag. Ik moest ervoor te zorgen
dat die wond ook echt bloedde –
het moest immers wel echt lijken
voor studenten. Die poppen zijn
vaak enorm geavanceerd. Bij sommige kun je het bloeden zelfs van
een afstandje bedienen met een
computer – zodra studenten de
wond goed afbinden, stelpt het
bloeden. Het klinkt misschien wat
luguber allemaal, maar uitdagend
is het wel. Ik zou er ook niet aan
moeten denken om een kantoorbaan te hebben – ik zou doodongelukkig worden.”

>
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TEUN KARSSEN WERKT
SINDS EIND APRIL 2019 ALS
FACILITAIR MEDEWERKER BIJ
DE ACADEMIE.
“Tijdens mijn eerste werkweek
keek ik mijn ogen uit. Ik was
vooral verrast over de tassen die
ambulanceverpleegkundigen
meenemen – nooit geweten dat
er zoveel in zat. Ik ben BHV’er
en dan heb je al die spullen niet
nodig.
Hiervoor werkte ik bij de IKEA als
dagmanager. Ik zat onder meer
achter de receptie, zorgde dat
de kassa’s bemand waren en dat
iedereen op tijd pauze hield. Na
negen jaar was ik toe aan een
nieuwe uitdaging en stuitte ik
op deze baan bij de Academie.
Hoe anders is mijn werk nu: van

‘Van Billyboekenkasten
naar tassen vol
injectiespuiten’

Billy-boekenkasten, Klippan-bedden en speelparadijs Småland
naar tassen met injectiespuiten,
beademingsbuizen en monitoren.
In het begin was dat wennen: dan
zag ik collega’s soms met spullen
in hun hand staan waarvan ik
geen idee had wat het precies
was. Inmiddels weet ik niet beter
– wat dat betreft leer je snel.”
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>

RAYMOND BALVERT WERKT
VIER JAAR ALS FACILITAIR MEDEWERKER BIJ DE ACADEMIE.
“Op mijn werk is geen dag hetzelfde. Het ene moment controleer ik
een monitor, het andere moment
bel ik een loodgieter voor een
verstopt toilet en vervolgens sta
ik een pop te repareren omdat
er een kabeltje loszit – ik grap
weleens dat ik een poppendokter
ben. Maar ik stel ook studenten
op hun gemak als ze gestrest zijn
voor een examen – al is het maar
door ze te helpen met inloggen.
Als ik die mensen na afloop
relaxed naar huis zie gaan, ben ik
ook tevreden.
Ons allerbelangrijkste doel is
om te zorgen dat lessen goed
verlopen. Ja, natuurlijk gaat er
soms iets mis. Zo viel het internet
laatst uit tijdens een landelijk
assessment. Hartstikke spannend,
aangezien die formulieren online
worden verstuurd. Alle ogen

‘Ik grap
weleens dat ik
een poppendokter
ben’

waren op mij en mijn collega’s
gericht en ik moest snel schakelen. Toen besloot ik mijn eigen
telefoon maar als mobiele hotspot
te gebruiken zodat studenten hun
assessment konden afmaken.
Ha, het scheelt dat ik een grote
databundel heb. Ik zie het zo:
zolang de les kan doorgaan, heb
ik mijn werk goed gedaan.”

>
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ERNO VAN VLIET WERKT SINDS
3,5 JAAR ALS TECHNISCH
ONDERWIJSASSISTENT BIJ
HET METS CENTER.
“Als technisch onderwijsassistent krijg je soms bijzondere
verzoeken. Laatst nog, toen een
docent vroeg om een pop die kon
braken – dat was nodig voor een
bepaalde cursus. We maakten een
slangetje, dat via de mond naar
de buikholte liep, vast aan een
fles. Zodra je in die fles kneep,
kwam er braaksel uit het slangetje. Ik had een mengsel gemaakt
van havermout, chocola en azijn,
het leek net echt. Geen alledaagse
klus, maar deze dingen maken
mijn werk juist zo leuk – al moet
ik zeggen dat ik met minstens
zoveel plezier een beamer op een
laptop aansluit. Het gaat erom dat
mijn werk zinvol is, mensen worden er beter van – studenten, en
daardoor ook patiënten. Als ik na
afloop van studenten en docenten hoor dat ik een bepaalde pop
goed in elkaar heb gezet, doet dat
me goed. Een groter compliment
is er niet.”
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‘Of ik de pop
kon laten
braken, vroeg
de docent’

column
Mark Zanstra werkt als docent aan de Academie voor
Ambulancezorg, als verpleegkundig centralist acute zorg en als
ambulanceverpleegkundige bij Ambulance Amsterdam. Ook was hij
tot voor kort BMH-docent aan de Hogeschool Utrecht.

I

n 2010 startten de eerste studenten

Vorig jaar is de Hogeschool Utrecht gestart

aan de nieuwe opleiding Medische

met de BMH-opleiding voor ambulance-

Hulpverlening. Studenten en docenten

chauffeurs. Een schot in de roos, denk ik.

zijn in 2019 nog steeds enthousiast.

Deze studenten hebben geen verpleeg-

Vroeger moesten verpleegkundigen,

kundige achtergrond, maar wel voldoende

die zich wilden specialiseren een lang

basis om uit te bouwen. Eindelijk het

fotografie STUDIO POOT FOTOGRAFIE

leertraject afleggen. Nu kunnen studenten carrièreperspectief voor deze beroeps-

De BMH-opleiding voor
ambulancechauffeurs is
een schot in de roos

hetzelfde werk doen als medisch hulp-

groep waar al jaren op gewacht werd.

verlener met een hbo-opleiding, aange-

Ook de tweede groep die in september

vuld met een jaar (of korter) traineeship

2019 is gestart, gaat straks weerstand

op maat.

ondervinden. Wat als je ineens van collega

Een nieuwe vis in de ambulancezorgvijver.

chauffeur een collega ‘medisch hulpver-

Maar onbekend maakt onbemind en daar-

lener’ wordt? Hoe werk je samen met een

door bestaat er nog steeds een tekort aan

collega die een paar jaar terug hetzelf-

stageplaatsen met vaak een onvoorziene

de werk deed en nu op de rechterstoel

verlenging van de opleiding tot gevolg.

plaatsneemt? Laat de weerstand maar

Te jong, geen klinische ervaring, geen

doorkomen.

levenservaring en geen verpleegkundig

Samenwerking tussen de Academie voor

voortraject – deze vooroordelen maakten

Ambulancezorg en de hogescholen is

dat de studenten met argwaan werden

minimaal. Assessments op het einde

bekeken. En nog. Al maken sommige

van het traineeship worden afgenomen

RAV’s dankbaar gebruik van de nieuwe

in Harderwijk, bij- en nascholingen zijn

zorgprofessionals om het tekort aan

geaccrediteerd voor de BMH en daar blijft

gespecialiseerde verpleegkundigen aan te

het een beetje bij. De Academie kan een

vullen. Zijn we er al? Nee. Nog steeds zijn

grotere rol spelen. Laat de twee opleidin-

de studenten niet overal welkom. Veel

gen en studenten regelmatig samenkomen

RAV’s blijven hangen in de vooroordelen

en trainen. Ervaringen uitwisselen tussen

en kijken niet naar de toekomstige

de verschillende opleidingsinstituten. Maak

tekorten. Successen worden gevierd,

gebruik van de kennis van de aanwezige

maar helaas kent de BMH, net als Bachelor

docenten en leen van elkaar op basis van

Verpleegkunde, ook uitval. Succes wordt

expertise. Een MUST om samen sterker te

vergeten en uitval blijft hangen.

staan voor de toekomst.

•
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de Academie

Over de
Academie
Sinds 2008 bestaat de Academie voor Ambulancezorg in
haar huidige vorm. De hoogste tijd voor een vernieuwde
missie en visie, vonden de medewerkers.

T

in de ambulancezorg, de zorg en het on-

Van reactief naar proactief.

derwijs. Ten eerste is er het opleidingsport-

De Academie is een gezond opleidingsin-

folio, waar continu nieuwe en bestaande

stituut, waar ook in deze tijd van schaarste

curricula worden ontwikkeld. Speerpunten

op de arbeidsmarkt volop wordt opgeleid

hierbij zijn het uitbouwen van het leren

zonder concessies te doen aan kwaliteit.

van professionals, samen met de partners,

De vernieuwde missie en de visie - waaraan

het uitbouwen van de competenties van

de medewerkers behoefte hadden - moesten studenten en de aandacht voor non-techdaarbij aansluiten. De Academie verbindt

nical skills vergroten. Ook is hier aandacht

zich via de studenten, de cursisten, de

voor ICT-toepassingen in het onderwijs en

regionale opleidingscoördinatoren en AZN;

de communicatie.

opleidingsplannen worden constant
geëvalueerd en verbeterd en er wordt

Het tweede thema waarop de Academie

voortdurend ingespeeld op de vraag

zich richt, is het vormen van een onder-

vanuit de RAV’s om vernieuwende

wijskundig expertise centrum, waarbinnen

opleidingsproducten.

kennis over leren en de professie wordt

ot 2008 was het gebruikelijk dat

de overtuiging dat Nederland gebaat was

nieuwe medewerkers eerst intern

en is bij een landelijke opleidingsbeleid,

binnen hun RAV werden ingewerkt

werden aanpassingen gedaan in de pro-

TO E KO M S T

te dragen aan landelijke ontwikkelingen en

en getraind, voordat zij aan de landelij-

cessen, opleidingscurricula en bemensing

Er zijn drie strategische thema’s waarop de

aan het delen van kennis. Bovendien is het

ke initiële beroepsopleiding begonnen.

van de Academie voor Ambulancezorg.

Academie voor Ambulancezorg zich richt,

het doel om de adviesrol uit te breiden en

Ambulancezorg Nederland (AZN) pleitte

RAV-directies, Medisch Managers Ambu-

in relatie tot de landelijke ontwikkelingen

ontwikkelingen te initiëren.

er echter voor om aspirant beroepsbeoe-

lancezorg, regionaal opleidingscoördina-

fenaren eerst op te leiden voor het vak en

toren en studenten gingen meer en meer

pas daarna operationeel in te zetten. In

zien dat de beloften van de Academie aan

september 2008 conformeerden de werk-

het werkveld werden waargemaakt. Voor

gevers binnen de sector zich aan dit beleid.

goede ambulancezorg heb je vakbekwame

Door deze veranderde beleidsopvatting

mensen nodig, en de Academie leverde

moesten de curricula van de opleidingen

vakbekwame mensen.

worden bijgesteld. AZN zag bovendien
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laten zien waartoe zij in staat is.

aanleiding om de voormalige Stichting

NIEUWE MISSIE

Opleidingen Scholing Ambulancehulpver-

Inmiddels is er veel veranderd. De

leners (SOSA) anders te organiseren en om

Academie bevindt zich in een andere

de Academie voor Ambulancezorg op te

positie dan ten tijde van de oprichting het

richten in Harderwijk.

geval was. Werden er destijds nog directief

De organisatie moest in het begin strijden

besluiten genomen, nu is er veel meer

voor haar bestaansrecht. Met lef en met

ruimte voor overleg. De Academie kan nu

gedeeld. De Academie streeft ernaar om bij

>

De Academie
kan nu laten
zien waartoe zij
in staat is. Van
reactief naar
proactief
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De organisatie
streeft ernaar om
wetenschappelijk
onderzoek te initiëren
en wetenschappelijke
kennis te delen
De Academie voor Ambulancezorg wil

professionals zijn er de expert-classes,

tevens een platform zijn voor onderzoek

cursussen en trainingen gebaseerd op

en kennisontwikkeling. Met betrekking tot

verschillende thema’s en actuele onderwer-

leren wil de organisatie wetenschappelijk

pen. De Academie neemt ook het Landelijk

onderzoek initiëren en wetenschappelijke

Assessment Ambulancezorg (LAA) af.

Zoek de
verschillen

kennis delen.
Het onderwijs vindt plaats in een veilige
omgeving waarbij het concentrische leren

De opleidingen zijn gebaseerd op compe-

centraal staat. Hierbij wordt meer com-

tentieprofielen met bijbehorende eindter-

plexiteit en verdieping gegeven naarmate

men. Deze worden periodiek bijgesteld op

het niveau van competentieontwikkeling

basis van voor de beroepsgroep relevante

stijgt. De Academie maakt gebruik van een

(internationale) medische, beroepsinhoude-

mix van leer- en werkvormen (waaronder

lijke en onderwijskundige ontwikkelingen.

de Elektronische Leeromgeving) die

Op deze wijze wordt de professionele stan-

aansluit op de leerstijlen van de student.

daard op het vereiste kennis- en vaardig-

De Academie heeft een nauwe samenwer-

heidsniveau gehouden.

king met het METS Center in Bilthoven.

Voor beginnende professionals worden

De opleiding tot VCMKA wordt hier in

de initiële opleidingen tot ambulancever-

opdracht van de Academie uitgevoerd,

pleegkundige (AVP), ambulancechauffeur

voornamelijk omdat daar zich een

(ACH), verpleegkundig centralist meldkamer

simulatie meldkamer bevindt. Een

ambulancezorg (VCMKA), zorgambulance-

aantal bij- en nascholingen, voornamelijk

begeleider (ZAB) en zorgambulancechauf-

gericht op de VCMKA, worden ook bij

feur (ZACH) aangeboden. Voor gevorderde

het METS Center uitgevoerd.

•

Oplossing: Kinderwagen, kinderfiets, op de voorgrond recht tegen de pilaar een pop,
achter tegen de muur een pop, de A van cinema valt weg, mist een blad van de plant in
het midden, linker tl-lamp valt weg.
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DE OPLEIDINGEN
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‘Dit had ik in mijn tijd ook
wel willen hebben’

‘DE MOOISTE UITDAGING IS VERBINDING ZOEKEN,
MET STUDENTEN, MELDERS, COLLEGA’S EN PARTNERS’

‘Het leren verschuift naar de
werkplek en is beter afgestemd op
de professional’

‘DE OEFENING MET DE TERRORISTISCHE AANSLAG,
BEZORGT ME NOG STEEDS KIPPENVEL’

‘Dat het zo realistisch is, had ik niet gedacht’

‘Zolang de les kan doorgaan,
heb ik mijn werk goed gedaan’

‘Klinisch leren redeneren
mag veel meer worden
getraind’
‘Ik denk nooit: we moeten
nog twee uur’

‘DE ACADEMIE MOET VERNIEUWING BLIJVEN BIEDEN’

‘Wilde ik wegrijden, stond
er een heli in de weg’

‘De Academie is een
stabiele partner’

‘HET OEFENEN MET GROTE INZETTEN MOET MEER
AANDACHT KRIJGEN TIJDENS DE OPLEIDING’

