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Groep 2016-2017 gestart met 32 personen een record aantal: de stand van zaken 
Website: vernieuwing doorgevoerd  
Nieuwe Practitioners opleidingen 
Ontwikkelingen  
 
Groep Practitioners gestart in september 2016 
Het aantal aanmeldingen voor deze groep was groot: 32 deelnemers! Mede de reden om de bestaande  
onderwijsomgeving van CTG uit te breiden. CTG is verhuisd naar de begane grond en alle ruimtes liggen nu naast 
elkaar. Het lokaal is uitgebreid met 16 ‘leerplekken’ en bied nu plaats aan 32 personen. De klimaatbeheersing is  
gemoderniseerd en aangepast. Voor de studenten en docenten van groot belang: WIFI voldoet aan de huidige  
hoogstaande eisen.  
Met deze verhuizing en aanpassingen biedt CTG de student nog meer randvoorwaarden om de concentratie  
tijdens de lessen hoog te houden. Kortom: een aanwinst voor het leerproces!  
 
De groep Practitioners 2016-2017 (2 Neural Practitioners, 6 Renal Practitioners, 12 Circulation Practitioners en  
12 Ventilation Practitioners) hebben een goede onderlinge samenwerking, stimuleren en motiveren om het beste in 
hen naar boven te halen en werken langzaam, maar zeker naar hun eindpresentatie op 18 oktober a.s.  
 
 

 
 
Website: vernieuwingen doorgevoerd 
Wellicht is het al opgevallen: CTG heeft de afgelopen periode de website ‘in een nieuw jasje’ gestoken!  
De lay-out is aangepast en de techniek achter de website is verbeterd! De planning van de opleidingen, eventuele  
wijzigingen en actuele informatie gaat m.i.v. september 2017 zowel via mail als ‘online’; hiermee kan de student  
sneller en efficiënter eventuele updates bijhouden. De domeinnaam blijft ongewijzigd!  
CTG nodigt u uit om een kijkje te nemen op www.ctgnetwerk.com  
 
Nieuwe Practitioners opleidingen: 
Naast de bekende Practitioners opleidingen wordt er in september a.s. gestart met een 2 tal geheel nieuwe  
opleidingen, te weten de opleiding tot Ethics & Law Practitioner en de opleiding tot Emergency Practitioner.  

http://www.ctgnetwerk.com/


 
 
 
Doel van de opleiding tot Ethics & Law Practitioner:  
Centraal staan ethische en juridische vragen en/of vraagstukken met daarbij behorende wet- en regelgeving of nog  
in te vullen wet- en regelgeving. Met als resultaatprocedures en regels, waarbij integriteit, moraliteit, hieraan 
gerelateerde gesprekken, procedures en regels geconcretiseerd en geïmplementeerd worden in ziekenhuizen en 
overige instellingen, met de hierbij behorende -danwel nog in te vullen-  wetgeving en regelgeving2.  
Ethische vraagstukken, grenzen, moraal, visie, integriteit, normen en waarden, maar ook de begrenzing hiervan 
(vastgelegd en wetten en regels) staan in deze opleiding centraal. De Practitioner i.o. leert o.m. met behulp van 
stappenplannen een ethisch vraagstuk, vraag of dilemma te analyseren en hierbij op basis van weging een concrete 
en verantwoorde aanbeveling te geven. Doelgroep o.m. verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen, 
artsen en leden van ondersteunende diensten. Meer informatie over deze vernieuwende opleiding vindt u vanaf 10 
juni a.s. op onze website! Geplande start van deze opleiding: september 2017  
 
De opleiding tot Emergency Practitioner richt zich op verpleegkundigen, op de afdeling Spoed Eisende Hulp.  
In de opleiding worden de meest voorkomende aandoeningen/acute problematiek besproken, maar daarnaast wordt 
er in deze opleiding specifiek aandacht besteed aan bewaking van de kwaliteit van zorg rondom de zorgvrager, 
continuïteit in het (acute) handelen, spoedeisende interventies, het medisch/verpleegkundig handelen, het 
implementeren van een (concreet) project, het doen van eigen onderzoek en het schrijven van een artikel.  
Aan deze opleiding is een eindpresentatie gekoppeld, waarbij het eigen onderzoek gepresenteerd wordt.  
Met deze opleiding wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de Spoedeisende Hulp afdelingen. 
Doelgroep: verpleegkundigen in het bezit van een diploma/certificaat Spoedeisende Hulp Verpleegkundige.  
Meer informatie over deze vernieuwende opleiding vindt u vanaf 12 juni a.s. op onze website!   
Geplande start van deze opleiding: september 2017.  
 
Ontwikkelingen  
De opleiding tot  Circulation-, Ventilation-, Renal- en Neural Practitioner start in september a.s.. Voor de opleiding  
Renal- en Neural Practitioner zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Binnen de opleiding tot Ventilation Practitioner  
wordt, ten behoeve  van diegene die op een afdeling NICU werken, het programma binnen het curriculum  
aangepast aan de specifieke eisen en mogelijkheden op de NICU afdeling. Deze aanpassing wordt vermeld op het  
certificaat.  
 
Volgende nieuwsbrief 
U kunt de volgende nieuwsbrief verwachten rond 15 juli a.s.  
 

 


