Training ‘Train de trainer Basic- en Advanced Life Support’
Inleiding:
Deze intensieve training van 4 dagen leidt de deelnemer op om het onderwijs Basic- en Advanced Life Support,
volledig zelfstandig en volgens de laatste richtlijnen en onderwijsmodellen, te verzorgen.
De training is bedoeld voor diegene die, in de instelling of daarbuiten, zelfstandig- en kwalitatief verantwoordhet BLS/ALS onderwijs gaat, of wil gaan verzorgen.
In een uitgebalanceerd programma wordt de deelnemer -zowel vakinhoudelijk als didactisch- opgeleid tot een
volwaardig instructeur. De didactische aspecten zijn door CTG gemodificeerd en verder ontwikkeld voor dit
specifieke onderwijs en worden direct toegepast in het leerprogramma.
Doel:
- Het zelfstandig verzorgen van de lessen Basic- en Advanced Life Support
- Het maken van een leerprogramma
- Toepassing van verschillende onderwijsmodellen op het onderwijsconcept ‘life support’
- Het geven van een effectieve presentatie
- Het geven (en ontvangen) van feedback
- Te werken met - en in - een tijdschema
- Een eindoordeel te geven over de performance van de student
- Verantwoording te (leren) dragen over implementatie van Life Support in de betreffende instelling
- Het portfolio bij te houden van studenten
Doelgroep:
- Verpleegkundigen op de Medium Care, Intensive Care, Cardiologie, Coronary Care Unit, Dialyse,
Anaesthesie, Operatiekamer, Spoedeisende Hulp, die zelfstandig lessen (gaan) Basic- en/of Advanced
Life Support verzorgen
- Gedetacheerde verpleegkundigen
- Z.Z.P-ers
- Arts-assistenten, medisch specialisten
- Overige beroepsbeoefenaren met ervaring en affiniteit in -met- Life Support en onderwijs
Duur:
De training kent een totale duur van 4 dagen (32 uren). Het is mogelijk om alleen het Basic Life Support gedeelte
te volgen. In dat geval kent de training een duur van 2.5 dagen (20 uren). Voorafgaand aan deze training dient de
deelnemer een aantal opdrachten te doen. De training wordt bij voorkeur gegeven in aaneengesloten dagen.
Bijzonderheden:
Deze training is een meer dan goed alternatief voor de cursus ‘general instructor’ of ‘full instructor’.
Bij het succesvol doorlopen van de training verkrijgt de cursist een certificaat. Certificering betekent dat men
voldoet aan de eisen van zowel de N.R.R., E.R.C. en C.T.G.. In de training wordt o.m. gebruik gemaakt van het
N.L.P. principe, commandostructuur, taakstelling en operante conditionering.
Inhoud van de training:
- toetsing van huidig gebruikte protocol van de instelling
- fiattering van het protocol door medisch verantwoordelijke
- hoe introduceer je jezelf als trainer ?
- vakinhoudelijk aspecten van Basic- en Advanced Life Support
- de essentials van Basic- en Advanced Life Support (first things first)
- intrainen van verschillende procedures en protocollen
- leerprincipes: taxonomieen, Ishikawa diagram, Kolb, Miller, ontwerpen en definiëren van leerdoelen en
doelstellingen
- groepsprocessen: herkenning volgens Belbin, Sun-Tzu, groepsgedrag, actie en reactie op gedrag
- leerprocessen en controle: het s.m.a.r.t. principe, six-sigma methodiek en DMAIC model
- competenties en eisen voor competentie

- toetsing van studenten
- evaluatie en bijsturing
- communicatieve aspecten: training effectief presenteren, netwerken en net werken
- praktische oefeningen in: elevator talk, ladder of inference en buzz-techniek
- verbaal en non-verbaal gedrag van de trainer en student
- bewustwording van eigen gedrag en houding
- praktische oefening: mediagebruik
- instructie gebruik manikins
- instructie computersimulatie
- zelf lesgeven en feedback
- afspraken met betrekking tot implementatie van het onderwijs, supervisie en consultancy en vervolg
Aantal deelnemers:
Het minimale aantal deelnemers voor deze training bedraagt 5 personen; het maximaal aantal deelnemers is 8
personen
Voorbereiding deelnemers:
Deelnemer krijgt voorafgaand aan de training een portfolio, uitgebreide literatuur, syllabi en een aantal
voorbereidende opdrachten ter uitwerking voor de training
Locatie:
Deze training kan worden gegeven in de onderwijsruimte van CTG, Ridderkerk, of ‘incompany’. Voor een
incompany training geldt dat er minimaal 6 deelnemers moeten zijn aangemeld
Lunch/koffie/thee:
Door de opdrachtgever te verzorgen
Toetsing:
Gedurende de training wordt de voortgang van de deelnemer bijgehouden en besproken. Aan het eind van de
training vind toetsing plaats aan de hand van vaste criteria. Hierna kan de trainer (onder supervisie) starten met
het zelfstandig geven van B.L.S./A.L.S. onderwijs
Certificering:
De deelnemer verkrijgt een certificaat indien alle opdrachten en de performance van de deelnemer met een
tenminste voldoende is gewaardeerd. Het certificaat voldoet aan de eindtermen van de N.R.R./ E.R.C.. Daarbij
heeft C.T.G. nog een aantal extra criteria toegevoegd. Zie hiervoor de certificeringsregeling .
Registratie en accreditatie:
De deelnemer wordt bij CTG geregistreerd, conform de geldende richtlijnen/regelingen. De D-Base wordt door de
deelnemer steeds geactualiseerd na gegeven lessen. Accreditatie bij overige beroepsvereningingen is in aanvraag
Supervisie:
Bij de eerste les zal C.T.G. superviseren. Doel hiervan is onder meer om de kwaliteit en continuïteit van de lessen
te borgen. Supervisie, reflectie en rapportage worden vooraf gepland. Zie certificeringsregeling
Consultancy:
De deelnemer kan de trainer gedurende 6 maanden na de training per mail consulteren
Evaluatie:
De training wordt schriftelijk en mondeling geevalueerd; daarnaast is er een schriftelijke terugrapportage aan de
opdrachtgever met vermelding van resultaten en een plan van aanpak ten behoeve van de implementatie door de
trainers van de lessen

Prijs:

De prijzen voor deze training zijn als volgt:
Voor het Advanced Life Support traject:
De prijs per deelnemer: € 1895,- (onderwijslocatie CTG)
De prijs per deelnemer: € 1695,- (incompany)
Voor het Basic Life Support traject:
De prijs per deelnemer: € 1184,- (onderwijslocatie CTG)
De prijs per deelnemer: € 1059,- (incompany)
Beide onder toepassing van de algemene voorwaarden van CTG
Reactie deelnemer(s):
“Een erg intensief programma wat veel verder gaat dan het leren hoe je een ‘lesje’ verzorgd”
“Ik heb in 4 dagen meer geleerd dan in mijn hele docentenopleiding”
“Wat moet je op ontzettend veel zaken letten als je toetst: ik ben nog steeds verbaasd hoe de docent dit doet, maar ik leer elke
dag” “Waanzinnig goede training: ‘ik ben er klaar voor’; “Vermoeiend, leerzaam en in elke minuut zit wel een leermoment. Top!’

