
In vervolg op de nieuwsbrief van 24 november jl., informeert Care Training Group u over de actuele
stand van zaken met betrekking tot de opleiding tot Intensive Care Practitioner (alle
uitstroomprofielen) en de lopende opleidingen tot Ventilation-, Renal- en Circulation Practitioner.

Erkenning opleidingen CTG
Op 22 november 2020 heeft het College Zorg Opleidingen (CZO) de opleiding tot Intensive Care
Practitioner, uitstroomprofiel Neural Practitioner en uitstroomprofiel Renal Practitioner officieel
erkend!
Inmiddels is een eerste audit geweest en zijn we in afwachting van de eindrapportage.

Eindexamens 2021
Op 17 februari vonden de uitgestelde eindexamens/eindpresentaties plaats. Hierbij ontvingen 13
practitioners hun diploma. Vanwege de RIVM maatregelen was er geen plenaire diploma uitreiking.
De practitioners ontvingen hun diploma direct aansluitend aan hun eindexamen. Aan het einde van
de dag was er via teams een korte receptie. Geslaagden en commissieleden konden het glas heffen
en terugkijken op een geslaagde dag. Kandidaten werden nogmaals gefeliciteerd door een aantal
sprekers: Dolf Weller, bestuurslid van de Vereniging Practitioners Nederland, Diederik Gommers,
intensivist, Erasmus MC en Hans Sloot, directeur CTG.
De volgende eindexamens vinden hoogstwaarschijnlijk conform eenzelfde opzet plaats. Uiteraard
wordt u hierover nader geïnformeerd.

Eindexamendata:
23 april 2021:
20 oktober 2021
09 Februari 2022

23 april 2021: op deze dag zullen 4 Circulation Practitioners i.o. hun eindpresentatie houden:
 Anke van Stekelenburg
 Regina Procee
 Annelies Botman
 Cornelia Pfau
Wil je 1 of meerdere presentaties bijwonen? Stuur dan een mailtje naar info@ctgnetwerk.com.
Je ontvangt dan een link om via teams de presentatie bij te wonen. Vanwege de RIVM maatregelen
zijn er helaas geen belangstellenden fysiek welkom.

Extra start opleidingen in maart
Zoals eerder bericht is CTG in maart 2021 extra gestart met de opleiding intensive care practitioner,
uitstroomprofiel Ventilation.

Aangepaste roosters i.v.m. COVID-19 CTG.
Gezien de huidige Covid-ontwikkelingen en de hierbij horende oplopende druk op de IC
afdelingen heeft CTG, mede op basis van signalen vanuit het management van
verschillende instellingen en studenten, gekeken naar mogelijkheden om de opleiding op
een kwalitatief verantwoorde manier te continueren en af te ronden. Hierbij is o.m.
gekeken naar individuele wensen, mogelijkheden binnen de regeling en de eerder
genoemde werkdruk. Daarnaast is ook gekeken naar de duur van de opleiding en een
mogelijke verlenging.
Voor de huidige groepen (start september 2020) zijn 3 opties ontwikkeld. Praktijkopleider
en afdelingsmanager bepalen in overleg met de student, mede op basis van wensen en
omstandigheden, voor welke optie gekozen gaat worden. De afdelingsmanager maakt de
definitieve keuze kenbaar aan CTG voor 20 april a.s.
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De roosters vind je hier (of onder Opleidingen, Planning lesdagen).

https://ctgnetwerk.com/opleidingen/
https://ctgnetwerk.com/opleidingen/planning-lesdagen/

