Opleiding tot  Circulation Practitioner
Deze opleiding richt zich op een verdieping in de circulatie en hemodynamiek van de patiënt op de Intensive Care
en Coronary Care. In een traject van 14 maanden leert de Circulation Practitioner1 i.o. alle (vak)inhoudelijke aspecten
van de circulatie, hemodynamiek en de interactie tussen de verschillende organen en orgaansystemen.
Anderzijds leert de student de hemodynamiek, hemodynamische profilering en bewakingstrategie in het algemeen
kwalitatief en kwantitatief op een verantwoorde wijze vorm en inhoud krijgt op de afdeling.
Doelstelling opleiding:
- Een bewakingsstrategie2 voor de totale circulatie op korte en middellange termijn te formuleren
- Een behandelstrategie3 -in opdracht van- en in overleg met de behandelaar4 te initiëren en uit te voeren
- De ingezette bewakingsstrategie te toetsen5 aan best practice, hierbij gebruik makend van observatie, actuele
richtlijnen, gegevens uit literatuur en onderzoek
- Deze strategie zelfstandig6 uit te voeren c.q. te beheren, te beheersen en te besturen, hierbij gebruikmakend van
hemodynamische profielen, (actuele) data en protocollen
- Een concrete bijdrage te leveren aan best practice door middel van publicaties en (eigen) onderzoek
- Een bijdrage te leveren aan de bewakingstrategie door middel van consultancy
Een subdoel van de opleiding is de plaats en positie van de  Circulation Practitioner op de Intensive Care en Coronary Care
verder vorm en inhoud te geven.
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= Iemand die wordt opgeleid om een bepaalde functie te bekleden
= Een gestructureerd plan van aanpak voor optimale bewaking van de circulatie van de patiënt, hierbij gebruik makend van invasieve en
non- invasieve bewakings- en observatie apparatuur
3 = Het medisch behandelplan van de hoofdbehandelaar
4 = Hoofdbehandelaar: intensivist, cardioloog of overige eindverantwoordelijke medicus
5 = Het beoordelen van de strategie door middel van realisering einddoelen, vergelijkingen en eerdere ervaringen
6 = Binnen de kaders van de huidige, vigrerende regelgeving
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Doelgroep:
-Verpleegkundigen werkzaam op de Intensive Care/ Coronary Care, in het bezit van een diploma of
getuigschrift Intensive Care c.q. Coronary Care en aantoonbaar beschikkend over relevante werkervaring
-Arts-assistenten met een vast dienstverband op een Intensive Care/ Coronary Care, aantoonbaar beschikkend over
relevante werkervaring, die hun expertise op circulatoir gebied willen vergroten (facultatief)
-Voor alle deelnemers geldt een BIG registratie
Duur:
De opleiding kent een totale duur van 14 maanden met ca. 220 uren theorie, E-learning en toetsing.
12 maanden na afsluiting van de opleiding staat een updatedag gepland
Stage:
Gedurende de opleiding dient de Circulation Practitioner i.o., werkzaam op de CCU afdeling, een verplichte stage te
doen op de afdeling IC van 6 weken. Voor de Circulation Practitioner i.o., werkzaam op een IC, kan een facultatieve
stage plaatsvinden op de CCU van ca. 4 weken.
Bijzonderheden:
Zie regeling opleiding
Inhoud van de opleiding
Zie inhoud opleiding
Literatuur:
-Critical Care Nursing, Thelan et.al; 6th Edition; Mosby ISBN 978-0-323-09178-7
-Shock: een praktische handleiding; VentiCare; ISBN 978-90-72651-30-3
-Het Zuur Base evenwicht: een praktische handleiding; VentiCare; ISBN 978-90-72651-27-3
-Richtlijnen NVIC
Aanbevolen: The ICU Book; Paul L. Marino; 3rd Edition; ISBN 978-0-7817-4802-5

Aantal deelnemers:
Het minimale aantal deelnemers voor deze opleiding is 8 personen. Het maximaal aantal deelnemers is 14 personen.
Voorbereiding deelnemers:
Iedere deelnemer ontvangt, voorafgaand aan de opleiding een portfolio, een syllabus en een opleidingsplanner.
Locatie:
De opleiding wordt gegeven op de leslocatie van Care Training Group BV, te Ridderkerk; sommige onderdelen worden
elders verzorgd
Lunch/koffie/thee:
Koffie en thee wordt verzorgd door CTG. Lunch is voor eigen rekening.
Toetsing:
Gedurende de opleiding worden er verschillende toetsen afgenomen; dit kan aan de hand van een opdracht,
presentatie, verslag en/of take home toets.
Certificering:
De deelnemer verkrijgt het certificaat  Circulation Practitioner, indien voldaan is aan alle eisen van de opleiding:
De toetsen moeten zijn afgerond met tenminste voldoende (6.0), de praktische beoordeling moet voldoende zijn (6.0),
het portfolio moet ondertekend en volledig zijn ingeleverd en de eindpresentatie moet met een voldoende door de
commissie zijn gewaardeerd.
Registratie en accreditatie:
In aanvraag
Evaluatie:
De opleiding wordt regelmatig geëvalueerd op basis van verschillende reflectieopdrachten. Terugkoppeling over de
student vindt een maal per kwartaal plaats.
Prijs:
De prijs voor deze opleiding bedraagt: € 7.450,- inclusief eenmalige eindpresentatie, exclusief updatedag.
Bijzonderheden:
De opleiding wordt gegeven onder de algemene voorwaarden van CTG
Met behulp van Skype© worden studievaardigheden en voortgang regelmatig besproken met betrokkenen
De student wordt het eerste jaar lid van CPNed

