
Geachte heer, mevrouw,  

In deze voor u hectische tijd onderkent de Care Training Group b.v. (CTG) de noodzaak tot het opleiden van 
meer professionals op de Intensive Care. Waar mogelijk probeert CTG te ondersteunen en u relevante 
informatie te verstrekken op het gebied van onderwijs en opleiden. 
 

In deze nieuwsbrief: 

Erkenning opleidingen CTG 
Wat betekent dit voor u? 
Stand van zaken huidige groepen 
Extra start opleiding Intensive Care Practitioner, uitstroomprofiel Ventilatie 
Lesruimtes en onderwijs CTG up to date voor huidige routekaart overheid 
 

Erkenning opleidingen CTG 

 Op 25 augustus 2020 heeft het College Zorg Opleidingen (CZO) de opleiding tot Intensive Care Practitioner, 
uitstroomprofiel Circulation Practitioner officieel erkend!  
 

 
 

 Op 4 oktober 2020 volgde de erkenning voor de opleiding tot Intensive Care Practitioner, 

uitstroomprofiel Ventilation Practitioner.  

 
 
Wij spreken onze bijzondere dank en waardering uit voor eenieder die heeft meegewerkt, om deze officiële 

erkenning te realiseren. Inmiddels zijn de Practitioners opleidingen een begrip binnen Intensive Care 

Nederland. Erkenning was niet mogelijk geweest zonder de enthousiaste inzet van velen: docenten, studenten, 

de Vereniging Practitioners Nederland en niet in de laatste plaats de medewerkers van CTG.  

Deze officiële erkenning beschouwt CTG dan ook als een kroon op het werk van velen!  

CTG heeft de verwachting dat de erkenning voor de Renal-, Neural Practitioner en als nieuwste loot aan de 

boom de Ethics & Law Practitioner zal volgen. 

  



Wat betekent dit voor u? 
Het CZO heeft per opleiding opleidingseisen geformuleerd. Het theoretische deel is nu erkend (CTG). 
De aanvraag voor erkenning van de praktijkleerroute binnen uw instelling wordt verzorgd  door de 
contactpersoon CZO van uw instelling. Heeft u vragen over deze erkenning: hans@ctgnetwerk.com  
 

Stand van zaken huidige practitioner groepen 

 De groepen, die in september zijn gestart, ondervinden (nog) geen vertraging in de lessen, 
uiteraard mede afhankelijk van de Covid-19 ontwikkelingen. 

 De groepen, gestart in september 2019, hebben, vanwege de Covid-19, een onderbreking in hun 
lessen gehad tussen april 2020 – juli 2020. Enkele lesdagen worden nog ingepland.  

 Consequentie is wel dat de datum van het eindexamen is verschoven van 28 oktober 2020 naar 
17 februari 2021.  

 CTG bezint zich, afhankelijk van de Covid-19 ontwikkelingen, op passende  faciliteiten voor deze 
examinering. 

 

Extra start opleiding Intensive Care Practitioner, uitstroomprofiel Ventilatie 
CTG heeft besloten tot een extra instroommoment voor de opleiding Intensive Care Practitioner, 
uitstroomprofiel Ventilation Practitioner. We starten extra in maart 2021. Voorwaardelijk om te kunnen 
starten is het minimale aantal van 8 studenten. Het maximale aantal studenten bedraagt, mede vanwege de 
Covid-19, 14 studenten. De onderwijsruimtes van CTG voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.  
Wilt u meer informatie? info@ctgnetwerk.com 
Inschrijven voor dit leertraject kan direct via het inschrijvingsformulier  (download) 
 
Lesruimtes en onderwijs CTG up to date voor huidige routekaart overheid 
De lessen van CTG worden gegeven in aangepaste vorm en de regels van routekaart worden gehandhaafd: 

 Vanaf 12 oktober is het dragen van een mondkapje verplicht tijdens de lesdagen: 

Bij binnenkomst, bij weggaan, bij bewegingen in de ruimten van CTG (lokaal, toiletten, koffieautomaat, hal) 

Mondkapje af: uitsluitend tijdens de lessen in het lokaal 

In de lokalen wordt de 1.5 meter afstand gehandhaafd 

 Om risico’s zoveel als mogelijk te beperken heeft CTG het zogenaamde online onderwijs geïntroduceerd.  

De benodigde hardware is hiervoor aangeschaft 

 In overleg met de betrokken docenten wordt vastgesteld, welk onderwijs online danwel digitaal kan worden 

gegeven c.q. gevolgd. Dit wordt z.s.m. met de studenten gecommuniceerd 

 Instellingen uit de regio maken op dit moment al gebruik van de faciliteiten van CTG om onderwijs te 

verzorgen, bijvoorbeeld voor de opleiding tot assistent-IC verpleegkundigen. CTG biedt ook overige 

instellingen de mogelijkheid om de faciliteiten van CTG te gebruiken als CTG deze niet zelf in gebruik heeft. 
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