
Nieuwsbrief Care Training  Group Februari 2022 

Onderwerpen:  

Eindexamen 09 februari 2022 

Eindexamens 10 juni en 19 oktober 2022 

Aanmeldingen september 2022 

Opleiding Ethics & Law Practitioner 

Eindexamen 09 februari jl. 
Op 09 februari vonden de uitgestelde eindpresentaties plaats van de opleiding tot Intensive Care Practitioner 
uitstroomprofiel Ventilation, Neural en Circulation. Vanwege CoViD waren de eindpresentaties uitgesteld. 
Hierbij ontvingen 7 Practitioners hun diploma.  
Tijdens de receptie konden geslaagden, commissieleden en belangstellenden het glas heffen en terugkijken op een 
bijzonder geslaagde dag. De kandidaten werden nogmaals gefeliciteerd door een aantal sprekers: Dolf Weller, 
voorzitter van de Vereniging Practitioners Nederland, Şakir Akin, intensivist en Hans Sloot, directeur CTG.  
 

Care Training Group feliciteert:  

Danique van Nieuwenhuizen, Ventilation Practitioner, Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Marije Cornelisse, Ventilation Practitioner, St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein 

Anneberber Kingma, Ventilation Practitioner, Amsterdam UMC, Emma Kinderziekenhuis, NICU 

Bart van Oosten, Circulation Practitioner, St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein, CCU 

Bob de Jongh, Circulation Practitioner, HagaZiekenhuis 

Wim Gielis, Circulation Practitioner, Ziekenhuis Bernhoven 

Juul Aben, Neural Practitioner, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis 

De eindpresentaties en artikelen van de geslaagden vind je op:  
 
https://ctgnetwerk.com/eindexamen-2022/februari-2022/ 
 
 
Eindexamens 10 juni en 19 oktober 2022 

• Reserveer deze data in uw agenda!  

• Naast het certificaat van CTG, ontvangt de geslaagde het (internationale) diploma van het CZO. De betreffende 

instelling draagt zelf zorg voor de aanvraag van het CZO diploma; regel dit tijdig zodat dit diploma eventueel 

samen met het certificaat kan worden uitgereikt. Voor meer informatie: kijk op: www.czo.nl  

• Uiteraard zijn, na aanmelding, ook belangstellenden weer welkom op beide examendagen. 

• Heeft u vragen over bovenstaande: info@ctgnetwerk.com 

Aanmelding opleidingen 

I.v.m. onze planning en het verwachte aantal aanmeldingen vragen wij u tijdig uw aanmelding(en) in te sturen. 

De opleidingen gaan weer van start in september a.s. evenals de opleiding Ethics & Law Practitioner 
 

Opleiding Ethics & Law Practitioner 
De opleiding Ethics & Law Practitioner richt zich op de toepassing van praktische ethiek en regelgeving.  
Het toerusten met de benodigde kennis gebeurt tijdens een intensieve opleiding van 14 maanden.  
De noodzakelijke kennis, kunde en specifieke vaardigheden worden, waar nodig, aangeleerd èn bijgehouden tijdens 
de praktische leerperiode. De vereiste competenties worden bijgehouden in een portfolio.  
De combinatie van kwalitatief hoogwaardig onderwijs èn praktisch leren zijn de noodzakelijke voorwaarden om te 
komen tot een verantwoorde bijdrage met betrekking tot ethiek en recht in de gehele instelling.  
De Ethics & Law Practitioner zet zijn/haar kennis en kunde niet alleen in voor de patiënt, maar ook t.b.v. de eigen 
medewerkers op de afdeling en in (of voor) de organisatie en haar netwerk.    
De Practitioner kan na  de opleiding: 

• Een algemene uiteenzetting geven over gezondheidsrecht, als onderdeel van het bestuursrecht  

• De Wet op de Geneeskundige Behandelings Overkomst (WGBO) als uitgangspunt toe passen in de praktijk  

• Een uiteenzetting geven over praktische ethiek en de toepassing hiervan binnen de context van zijn/haar functie 

• Op basis van casuïstiek de huidige procedures en regels in die context uiteen te zetten  

http://www.czo.nl/
mailto:info@ctgnetwerk.com


• Ethische vraagstukken benaderen volgens een (vast) stappenplan 

• De begrippen integriteit, moraliteit, visie, normen en waarden op een praktische wijze vertalen en toe te passen 

• Een antwoord formuleren op ethische vraagstukken en de begrenzing hiervan/hierbij o.b.v. oordeelsvorming  

• Als uitgangspunt de -hierbij behorende- wet- en regelgeving2 (burgerlijk wetboek, strafrecht, gezondheidsrecht) 

te nemen.  

• Een uiteenzetting te geven van het klacht- en tuchtrecht, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

• Tekorten c.q. lacunes aan te geven bij bovenstaande wet- en regelgeving.  

• Vragen c.q. vraagstukken te analyseren en hierbij op basis van beargumenteerde weging(en) een 

praktische, concrete en verantwoorde aanbeveling te geven 

Meer informatie over deze bijzondere opleiding vindt u op:  https://ctgnetwerk.com/wp-

content/uploads/2022/02/Opleiding-tot-Ethics-Law-Practitioner-2022.pdf  
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