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Interne memo 

Datum: 10 januari 2018 

Betreft: Acute zorg - scenariotraining 

  

 

SOLO: A. Thijs  

 

Zorgstandaard 

De organisatie van integrale scenariotrainingen kan leiden tot verbetering van de zorg, vooral 

tijdens acute situaties. 

 

Achtergrond 

Elk VSV organiseert integrale scenariotrainingen: 

- VSV-E: training in Catharina Ziekenhuis (gratis) 

 7-8x per jaar met 1e lijn en 2e lijn (verloskundige 1e en 2e lijn, artsen, O&G 

verpleegkundigen, geen betrokkenheid van kraamzorg, ambulance of OK). In 

de ochtend BLS en NLS herhalingstraining en in de middag 2 scenario’s: 14-

16 plaatsen p.j. voor 1e lijns collega’s. 

 3x per jaar scenario verloskunde met kindergeneeskunde en 1e lijn: 6 plaatsen 

p.j. voor 1e lijns collega’s 

- VSV-Anna: training in Anna Ziekenhuis (gratis) 

 1x per jaar training met ambulance en 1e lijn  

 2x per jaar op de werkvloer: 4 dagdelen: 16 plaatsen p.j. voor 1e lijns collega’s 

- VSV-V: Training in MMC-V (gratis) 

 Ulteamax trainingen: ca 2 /maand à 1 uur: 24 plaatsen p.j. voor 1e lijns 

collega’s 

 

De volgende commerciële trainingen zijn beschikbaar:  

- Medsim: 

  integrale scenariotrainingen: training op maat en op aanvraag, offerte op    

  maat. Vanaf 2018 worden ook trainingen voor kraamverzorgenden 

aangeboden 

- Cave training 

 € 375,-   1e lijn: 2 dagen/maand: 24 plaatsen/jaar 

 € 110,-   kraamzorg: 1 dag/ maand: 12 plaatsen/jaar  

   https://acuteverloskunde.nl/index.php?page=cave-verpl 

- POET cursus:  

 € 700,-   https://alsg.nl/poet 

- MOET cursus: 

  € 950.-  2 daagse , zonder kraamzorg    

https://moetcursus.nl/provider-course 
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Accreditatie 

Elk VSV lid (1e en 2e lijns verloskundige, gynaecoloog, kinderarts, arts-assistent 

gynaecologie en kindergeneeskunde) wordt geacht minimaal 1 dagdeel per 2 jaar deel te 

nemen aan een ketenzorgtraining en kan dit bewijzen door het overleggen van een 

certificaat.  

Het Bestuur van elk VSV bewaakt de procedure en accreditatie. 

 

Het verpleegkundig management van het verloskamercomplex van elk ziekenhuis bewaakt 

de procedure en accreditatie voor de O&G verpleegkundigen. 

 

Het verpleegkundig management van de neonatologie afdeling van elk ziekenhuis bewaakt 

de procedure en accreditatie voor de neonatologie verpleegkundigen. 

 

De kraamzorgorganisatie organiseert de training voor kraamverzorgenden en bewaakt de 

procedure en accreditatie. 

    

 

 

 

 


