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ACHTERGROND

AANLEIDING

De opleiding tot Spoedeisende Hulp arts bestaat uit een aantal verplicht te volgen modules. In jaar 3
vindt de module “Opgeschaalde Zorg“ plaats.
In deze 2-daagse module wordt de AIOS een verdieping bijgebracht in de SEH-organisatie bij rampen
en het opvangen van rampslachtoffers. Deze intensieve onderwijsmodule wordt op dit moment
georganiseerd in samenwerking met SH-Enterprise, een organisatie welke gespecialiseerd is in
opleiden, trainen en oefenen (OTO) rondom opgeschaalde zorg, crisismanagement en CBRNe.
Binnen deze module behelzen de leerdoelen onder meer:
•

het beheersen en begrijpen van de basisbegrippen met betrekking tot CBRNe;

•

het bewust worden van de knelpunten in de zorg in de opvang van CBRNe slachtoffers;

•

herkenning van chemische toxidromen;

•

het adequaat en veilig kunnen behandelen van een patiënt die zich met één van deze
toxidromen presenteert;

De voorbereiding voor de onderwijsmodule bestaat uit zelfstudie voor de AIOS, waarbij opgegeven
literatuur wordt bestudeerd. Daarnaast wordt een studie van het lokale ZiROP verwacht. Tevens zijn
er twee voorbereidende opdrachten die met voldoende moeten worden beoordeeld om deel te
kunnen nemen aan de cursus, het is noodzakelijk dat deze voorbereidende opdrachten op tijd
worden ingeleverd.
De 2-daagse module bestaat vervolgens uit presentaties, interactieve praktijksessies en
scenariotraining. Er wordt een evenredige hoeveelheid tijd besteed aan opgeschaalde zorg en de
opvang van een CBRNe patiënt, waarbij het accent ligt op blootstelling aan- / contaminatie van
chemische stoffen. De volledige breedte van de chemische toxidromen zal hierbij worden behandeld.
De basis van deze module ligt in de CSCATTT methodiek. De internationale CSCATTT-methodiek
(afkomstig uit de MIMMS) biedt een systematiek, één gemeenschappelijke taal, het zogenaamde
“ABCD” voor de aanpak van (ook CBRNe) incidenten. Deze zal tijdens de gehele module centraal
staan.
Op de 2de cursusdag zal de module worden afgesloten met een praktisch eindcasus op basis van
scenariotraining. Een afsluitende opdracht zal aan het einde van de module worden verstrekt en
dient als theoretisch eindopdracht. Beiden moeten met een voldoende worden beoordeeld om te
slagen voor deze module, na inlevering en goedkeuring van de afsluitende opdracht door de
docenten zal men het officiële certificaat ontvangen van de NVSHA.
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DOELSTELLINGEN:

Wanneer deze module is afgesloten dienen de cursisten een praktisch toepasbare basis te hebben
met betrekking tot de opgeschaalde zorg. In combinatie met het eigen ziekenhuis ZiROP zijn zij in
staat om binnen een opgeschaalde situatie te functioneren als SEH- arts.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Pre-hospitale organisatie van opgeschaalde zorg.
ZiROP organisatie algemeen.
CSCATTT-methodiek.
Triage.
Opvang van CBRNe slachtoffers, waarbij de nadruk op chemisch gecontamineerde patiënten
ligt1.
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Tevens wordt er in groepsverband middels scenariotraining praktisch geoefend met de
opvang van CBRNe slachtoffers.

ACCREDITATIE

Er is op dit moment geen accreditatie mogelijk voor de module Opgeschaalde Zorg CBRNe, mede
omdat de cursisten SEH AIOS nog in opleiding zijn.

De nadruk ligt op de opvang van de chemisch gecontamineerde patiënt, maar er wordt ook
aandacht besteed aan de biologische en radiologische besmette patiënt.
1
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RELATIES;

Namens Stichting Fellowship NVSHA: Lieke Claassen, contact persoon LOD
Email: l.claassen@zuyderland.nl

Namens Landelijke Onderwijsdag (LOD) “opgeschaalde Zorg”: Pol Stuart
Email: P.stuart@franciscus.nl

Namens portefeuille onderwijsdagen “Opgeschaalde Zorg”: Stijn van Ommeren
Email: S.vanOmmeren@mst.nl

Steven Hofdom, Crisiscoördinator Zorginstellingen, Trainer/adviseur.
Email: steven.hofdom@sh-enterprise.eu

Elfriede Thiessens, Specialist Gevaarlijke Stoffen, Adviseur acute zorg & gevaarlijke stoffen.
Email: info@elfriedethiessens.com

Rik van de Weerdt, arts/toxicoloog, GAGS, docent.
Email: rvdweerdt@kpnmail.nl

Contactpersonen congres bureau Interactie: Jorien Luiten of Jolien Wiegman
Email: info@interactieopleidingen.nl
Cursus locatie: https://www.interactiegroep.nl/ Adres: Horapark 9, 6717 LZ Ede

Overnachting locatie https://reehorst.nl/index.html Adres: Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

7

BIJLAGE 1. LEERDOELEN

1. ALGEMEEN OPGESCHAALDE ZORG

Na het volgen van de module Opgeschaalde Zorg heeft de cursist kennis van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diverse ramptypen conform de Leidraad Maatramp.
De nieuwe organisatie van grootschalige incidenten en rampen in de pre-hospitale zorg.
Kernbegrippen: GHOR, GGB, GRIP, METHANE, Multidisciplinaire partners
De hulpbronnen die beschikbaar zijn.
De veiligheidsaspecten bij CBRNe incidenten.
De aandachtspunten en handelingen bij de initiële opvang van een (mogelijk) besmette
patiënt.
7. De nazorg en overdracht van een CBRNe-besmette patiënt.

2. SPECIFIEK ZIEKENHUIS OPGESCHAALDE ZORG /ZIROP/CSCATTT

Na het volgen van de module Opgeschaalde Zorg is de cursist in staat om:
1. Te benoemen welke activiteiten in de verkennende fase van het ZiROP in het algemeen plaats
moeten vinden, en hoe dit in het eigen ziekenhuis is gepland.
2. Te benoemen welke informatie nodig is om tot besluitvorming over het in werking treden van
het ZiROP te kunnen komen.
3. Te benoemen hoe in het eigen ziekenhuis tot besluitvorming wordt gekomen om het ZiROP in
werking te stellen.
4. Te benoemen welke aandachtspunten er bestaan ten aanzien van het oproepen van
functionarissen in de alarmeringsfase.
5. Te benoemen welke activiteiten in gang moeten worden gezet ter voorbereiding op het
ontvangen van CBRNe slachtoffers.
6. Te benoemen hoe de hoofdpunten uit het ZiROP in het eigen ziekenhuis zijn georganiseerd.
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3. SPECIFIEK ZIEKENHUIS OPGESCHAALDE ZORG /CRISISMANAGEMENT.

Na het volgen van de module Opgeschaalde Zorg is de cursist in staat om:
1. Te benoemen wat de kenmerken van crisismanagement zijn.
2. Te benoemen hoe crisisbesluitvorming tot stand komt en welke begrippen hierbij van
toepassing zijn. Aandachtspunten op het gebied van veiligheid van de hulpverlener, de
werkomgeving en de slachtoffers herkennen.
3. Te benoemen welke specifieke aandacht uitgaat naar incidenten met gevaarlijke stoffen (self,
scene).
4. Te benoemen wat de functie en kenmerken zijn van triage van CBRNe slachtoffers.
5. Te benoemen welke triage klassen hierbij gehanteerd worden en wat ze betekenen.
6. Te benoemen hoe triage doorgaans binnen een ziekenhuis verloopt.
7. Te benoemen wat een triage kaart is en hoe deze gebruikt dient te worden.
8. Te benoemen welke aandachtspunten er zijn als het gaat om vervoer van patiënten,
beschikbaarheid van materiaal en begeleiding van familieleden.
9. Te benoemen wat crisiscommunicatie is.
10. Aan te geven hoe crisiscommunicatie georganiseerd kan worden.
11. Te herkennen hoe de informatiestroom naar de pers gereguleerd kan worden.
Na het volgen van deze module beschikt de cursist over de volgende vaardigheden:
A. Kan beleid vertalen naar doelstellingen voor de operationele acute hulpverlening binnen een
ziekenhuis.
B. Kan primaire triage volgens de HMIMMS bij een CBRNe incident uit voeren.
C. Kan het ZiROP toepassen op de eigen situatie.
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4. CBRNE – SLACHTOFFERS CHEMISCHE INCIDENTEN

Na het volgen van de module Opgeschaalde Zorg is de cursist in staat om:
1. De begrippen blootstelling en contaminatie te definiëren.
2. Pre-hospitale zorg voor chemisch blootgestelde patiënten te benoemen.
3. De juiste informatiebronnen in te zetten met betrekking tot deze patiënten categorie te
weten: GAGS, NVIC, Ziekenhuisapothekers, relevante websites en literatuur.
4. De aandachtspunten bij de triage van chemisch blootgestelde patiënten te benoemen.
5. Te beschrijven hoe de opvang van een chemisch gecontamineerde patiënt plaats dient te
vinden met kennis van de kernbegrippen: Hotzone, Warmzone, Coldzone, droge
decontaminatie, natte decontaminatie en spotdecontamimatie.
6. De diverse toxidromen te herkennen en hun behandeling te benoemen te weten: Irriterende
gassen (inclusief crowd control middelen), Verstikkende middelen, Cholinerge stoffen,
Corrosiva, Koolwaterstoffen en gehalogeneerde koolwaterstoffen.
7. De mogelijkheden en beperkingen te benoemen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen
(PBM).
Na het volgen van deze module beschikt de cursist over de volgende vaardigheden:
A. Kan een chemisch besmette patiënt opvangen en de juiste behandeling toepassen met
inachtneming van de eigen veiligheid en de veiligheid van de directe omgeving.
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5. CBRNE - SLACHTOFFERS BIOTERRORISME

Na het volgen van de module Opgeschaalde Zorg is de cursist in staat om:
1. De dreiging met betrekking tot het gebruik van biologische agentia in een criminele setting
(terrorisme) te benoemen.
2. Het verschil tussen Biosafety en Biosecurity aan te geven.
3. De diverse vormen van bio-terrorisme te benoemen, en aan te geven wat de impact op het
gezondheidszorgsysteem is.
4. De diverse wettelijke maatregelen met betrekking tot Infectieziekten weer te geven.
5. De diverse categorieën infectieziekten te benoemen.
6. Een aanslag met biologische agentia te herkennen.
7. Het RAIN (recognize, avoid, isolate, notification) -principe uit te leggen en toe te passen.
8. Kan een besmetting met de meest voor de hand liggende biologische agentia herkennen aan
de hand van onderscheidende kenmerken ten aanzien van: Anthrax, Yersinia Pestis,
Tularemia, Pokken, VHF en Botulisme,
9. Kan de juiste informatiebronnen inschakelen met betrekking tot de behandeling en
afhandeling van patiënten die slachtoffer zijn van een aanslag met een biologisch agens.
Na het volgen van deze module beschikt de cursist over de volgende vaardigheden:
A. Kan een patiënt opvangen in alle 3 de infectiegroepen, waarbij het ZiROP in ogenschouw
wordt genomen.
B. Kan het RAIN principe toepassen.
C. Kan de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen.
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6. CBRNE - SLACHTOFFERS RADIOLOGISCH/NUCLEAIRE INCIDENTEN

Na het volgen van de module Opgeschaalde Zorg is de cursist in staat om:
1. Basis kennis van straling en stralingsbegrippen weer te geven, te weten:
a. alfa-, beta-, gamma-, neutronen-, X-straling
b. de eenheden: Sievert, Gray, Becquerel
2. De algemene effecten van straling op korte en lange termijn weer te geven.
3. De diverse middelen om een radiologische aanslag mee te plegen te benoemen, te weten:
Radiation Exposure Device, Radiological Dispersal Device, Improvised nuclear Device.
4. Hulpbronnen in te schakelen bij RN-incidenten (klinisch fysicus, nucleair geneeskundige, etc).
5. Aandachtspunten te benoemen bij de triage bij radiologisch besmette patiënten.
6. De logica van opvang voor decontaminatie weer te geven,
7. Het belang van TTE (Time To Emesis) bij de inschatting van de ernst van de blootstelling te
benoemen.
8. Het Acute Radiation Syndrome te kunnen herkennen en uitleggen met bijbehorende
subsyndromen: hematopoetic syndroom, gastro-intestinaal syndroom, cardiovasculair
syndroom, neurologisch syndroom.
9. De initiële behandeling op te starten.
10. Stralingsbrandwonden te herkennen en het beloop weer te geven.
11. De risico’s op inwendige contaminatie weer te geven.
Na het volgen van deze module beschikt de cursist over de volgende vaardigheden:
A. Kan besluiten of decontaminatie voor of na opvang van patiënt plaatsvindt.
B. Kan de radiologisch blootgestelde patiënt opvangen en daarbij de juiste hulpbronnen
inschakelen.
C. Kan de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen.
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BIJLAGE 2: PROGRAMMA

Ochtendprogramma dag 1
Donderdag 04 november 2021
08:00-08:30 uur Inloop
08:30-09:00 uur Kennismakingsronde
09:00-09:45 uur ZiROP Organisatie algemeen
09:45-10:30 uur ZiROP “Structuur bij een ramp” Oefenscenario CSCATTT
10:30-10:45 uur Pauze
10:45-11:30 uur ZiROP & CBRNe
11:30-12:15 uur Scenario ZiROP training groep
12:15-13:00 uur Lunch
Middagprogramma dag 1
13:00-13:45 uur Bioterrorisme groep
13:45-14:15 uur Triagespel 1 & 2
14:15-14:45 uur PBM 3
15:00-15:15 uur Pauze (we hebben 15 min speling ingeval van uitloop)
15:30-17:15 uur Real time casus in 3 groepen
17:15-17:45 uur Afsluiting en invullen evaluatieformulier, aansluitend borrel

Onder voorbehoud van rooster wijzigingen.
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Ochtendprogramma dag 2
Vrijdag 05 november 2021
08:00-08:30 uur Veiligheid en CBRNe
08:30-10:15 uur Toxidromen, opvang en behandeling van de chemisch gecontamineerde patiënt
10:15-10:30 uur Pauze (Flexibel iom Rik)
10:30-11:45 uur Vervolg Toxidromen, opvang en behandeling van de chemisch gecontamineerde
patiënt
11:45-12:30 uur Opvang Radiologisch besmette patiënt
12:30-13:15 uur Lunch
Middagprogramma dag 2
13:15-13.30 uur Plenair voorbereiden op eindcasus
13:30-15:30 uur Real time eindcasus in 3 groepen
PAUZE (flexibel) film “Dirty Bomb” of “Aanslag Westminster Bridge”
15.30 -16:30 uur Groespresentatie cursisten a/d LOD commissie
16:30-17:30 plenaire evaluatie en prijsuitreiking, invullen evaluatieformulier, aansluitend uitreiking
afsluitende opdracht

Let op vrijdag beginnen we om 08:00 uur i.v.m. met de eindcasus die in de middag worden
afgenomen.
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BIJLAGE 3A: LESPLAN DAG 1

Tijd zie
dagprogramma 1

Onderwerp

Docent

Inloop cursisten/registratie

Interactie

Kennismaking docenten en cursisten, uitleg werkwijze
module:
Plenair: Introductie docenten en oefenstaf
Korte introductie cursisten, ervaring CBRNe?

S. Hofdom &
vertegenwoordiger
NVSHA

Opzet van de cursus CBRNe, Doel van deze opleiding, uitleg
eindbeoordeling
ZiROP Organisatie Algemeen.

S. Hofdom

Opbouw van het ZiROP
Doel, functionarissen,
Inleiding en begrippenkader Mechanisch/CBRNe,
opschaling, CSCATTT, BOBOC
ZiROP “Structuur bij een ramp”.

S. Hofdom

Film 1 min. CSCATTT scenario
Theorie komt terug in de presentatie zodat het onderwerp
inzichtelijk wordt.
Presentatie docent 20 min
Opdracht aan cursisten: Per groep wordt een onderdeel
van het CSCATTT uitgewerkt, plenair.
Nabespreking film: welke leermomenten en wat zijn de
knel/verbeterpunten?
Pauze
Presentatie cursisten Voorbereidingsopdracht 1:

S. Hofdom

Kernpunten van het eigen ZiROP benoemen
Awareness, planvorming , operationeel, OTO
Mensen, Middelen en Mogelijkheden
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BIJLAGE 3A: LESPLAN DAG 1

Tijd zie
dagprogramma 1

Onderwerp

Docent

Bioterrorisme

E. Thiessens

Soorten bioterrorisme, herkenning, wetgeving NL,
informatievoorziening
Gezamenlijke lunch
ZIROP en CBRNe.
Afdelingsspecifiek plan CBRNe. Voorbereiding
UMC/perifeer ZH.
Voorbereiding op Ebola. Film 15 min “Opvang van een
mogelijk ebola besmette slachtoffer”

S. Hofdom

Begrippenkader CSCATTT/ GRIP
Triage / PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen)
Triage systeem uitleggen. Uitdelen triage kaartjes
Opvang van CBRNe slachtoffers op de SEH
Opstarten logistiek en behandeling
Taakverdeling
Inrichten van de zones “Hot / Warm/ Cold”
Uitleg persoonlijke beschermingsmiddelen
Uitleg Aan / uitkleed procedures

E.Thiessens

Pauze
Real time oefening CBRNe:
Start met plenaire uitgave casus,
Casus biologisch besmette patiënten
Gezamenlijke uitvoering volgens de CSCATTT
Real time oefenen met CBRNe Veiligheidsprocedure
trainen
Oefening in subgroep.
Afsluiting en invullen evaluatieformulier, aansluitend
borrel

Diverse docenten

gezamenlijk
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BIJLAGE 3B: LESPLAN DAG 2

Tijd zie
dagprogramma 2

Onderwerp

Docent/materiaal

Veiligheid en CBRNe

E. Thiessens.

Aan de hand korte film Tokyo bespreken middels wat de
veiligheidsaspecten zijn voor een ziekenhuis wanneer er
een CBRNe incident plaatsvindt.
Toxidromen, opvang en behandeling van de chemisch
gecontamineerde patiënt

R. van de Weerdt

Bespreking van de vijf toxidromen, wanneer
decontamineren en hoe, risico’s voor hulpverleners bij
opvang van chemisch gecontamineerde patiënten en
behandeling van toxidromen.
Tussendoor: Presentatie voorbereidingsopdracht 2
Pauze
Vervolg Toxidromen, opvang en behandeling van de
chemisch gecontamineerde patiënt

R. van de Weerdt

Bespreking van de vijf toxidromen, wanneer
decontamineren en hoe, risico’s voor hulpverleners bij
opvang van chemisch gecontamineerde patiënten en
behandeling van toxidromen.
Tussendoor: Presentatie voorbereidingsopdracht 2
Lunch

Voorbereiden op eindcasus

S. Hofdom

Groep verdelen in subgroepen
14.00- 15.30 Afname eindcasus groepen

Div Docenten en oefenleiders
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Opdracht: werk volgens CSCATTT een plan uit n.a.v.
scenario. Ook dient er een slachtoffer behandeld te
worden waarbij er wordt gelet op medisch inhoudelijk
handelen. Beoordeling vindt plaats door docenten
Mogelijkheid tot toelichting aan LOD commissie

Diverse docenten

Uitslag eindcasus en invullen evaluatieformulier

Diverse docenten

Aansluitend uitreiking afsluitende opdracht
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BIJLAGE 4: NIEUWSBERICHTEN

Tienduizend Venlonaren geëvacueerd, ziekenhuis uit voorzorg ontruimd
16 juli 2021
Ruim tienduizend mensen worden vrijdagavond geëvacueerd in de gemeente Venlo. Ook het
ziekenhuis VieCuri in Venlo, dat vlak bij de Maas ligt, wordt vrijdagmiddag volledig geëvacueerd
om een eventuele overstroming voor te zijn. Het ziekenhuis blijft zeker tot en met maandag
gesloten.
19

BIJLAGE 5: EVALUATIE

Alle cursisten die deelnemen aan de cursus Opgeschaalde Zorg CBRNe van de NVSHA zullen op dag 1
en 2 een evaluatieformulier krijgen. Deze dient ter beoordeling van de cursus waarbij er via de
NVSHA-verbeterpunten kunnen worden doorgevoerd.
Tijdens de cursus zal er een feedback box aanwezig zijn waar je anoniem verbeterpunten kan
aangeven zodat de faculty daarop kan anticiperen tijdens de cursus

BIJLAGE 6: UITNODIGINGSBRIEF INTERACTIE

Inloggen met je gebruikersaccount, zie uitnodigingsbrief die je van interactie hebt ontvangen. Voor
meer informatie neemt u contact op met Interactie : info@interactieopleidingen.nl
De link om direct op de juiste pagina te komen is: https://www.interactiegroep.nl/nvshaonderwijsmodule/opgeschaalde-zorg/
ALLE DOCUMENTEN ZOWEL VERPLICHT ALS AANBEVOLEN ZIJN IN PDF OP DE INLOG PAGINA VAN INTERACTIE TE
VINDEN

BIJLAGE 7: CASUÏSTIEK

Voor de SEH-AIOS CASUS DAG 1 en 2
Scenario dag 1
Scenario dag 2
Scenario’s zijn door de docenten en SEH-oefenstaf uitgewerkt en zullen op de dag zelf aan de
cursisten worden toegelicht.
Kernpunten:
•
•
•

Samenwerking, leiderschap, rol en taakverdeling, planvorming
Uitwerken, plan van aanpak, CSCATTT, Logboek, Medische status
Presentatie door de groep aan de examencommissie middels CSCATTT
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BIJLAGE 9: OPDRACHTEN

OPDRACHT NVSHA OPGESCHAALDE ZORG 04
& 05 NOVEMBER 2021
LET OP: De voorbereidende opdrachten 1 & 2 dienen te worden ingestuurd
Vóór vrijdag 15 oktober 2021 om 08:00 uur naar het volgende emailadres:
info@interactieopleidingen.nl
Vermeld hierbij in de onderwerp-regel duidelijk je naam, ziekenhuis en het opdrachtnummer 1 of 2.
Deze moeten apart worden opgestuurd.
Let op de studie belasting voor het maken van de opdrachten kan ruim 24 uur zijn dit is inclusief het
inlezen van alle bijbehorende documenten.
Opdrachten mogen niet in groepsverband worden gemaakt en ingeleverd, dit voor de cursisten die in
het zelfde ziekenhuis werkzaam zijn.
Voor vragen over de opdracht mail naar Interactie info@interactieopleidingen.nl
Tel : 0318-693501 of Steven Hofdom steven.hofdom@sh-enterprise.eu
Mocht er een herkansing zijn van opdracht 1 of 2 dan moet dit voor Vrijdag 29 oktober 2021 om
08:00 uur worden ingeleverd
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VOORBEREIDINGSOPDRACHT 1
Doel: Kennis hebben van het eigen ZiROP.
Opdracht:
Lees het ZiROP van de eigen instelling.
Voor de SEH-arts is het belangrijk om te weten hoe de crisisorganisatie van de eigen instelling is
vormgegeven. Binnen het ZiROP zijn alle taken van de sleutelfunctionarissen beschreven. Voor deze
opdracht ligt de nadruk op 3 punten:
•
•
•

Hoofdstuk Algemeen: Opschaling van het Crisisbeleidsteam en de gehele organisatie
Hoofdstuk SEH afdelingsspecifiek, taak van de afdeling Spoedeisende Hulp bij een
Mechanische / Chemische ramp, wie heeft de leiding volgens de CSCATTT methodiek
Afdelingsspecifiek plan SEH CBRNe, hoe is dit binnen de organisatie geborgd en wat is de rol
van de SEH arts.

Lees bovenstaande hoofdstukken goed door, en maak een PowerPoint presentatie van maximaal 5
slides betreffende de 3 M:
1. Mensen (welke mensen zijn betrokken?)
2. Middelen (wat heb ik aan voorzieningen en logistiek tot mijn beschikking?)
3. Mogelijkheden (Welke mogelijkheden binnen mijn ziekenhuis zijn er t.a.v. de opvang van
CBRNe patiënten?
Hoe wordt het ZiROP/ Crisisorganisatie in werking gezet en wie heeft hierbij welke rol? Hoe vindt de
opschaling plaats, centraal maar ook specifiek op de SEH? Wie speelt daar welke rol? Is er een
specifiek CBRNe protocol, benoem de hoofdpunten volgens het CSCATTT methodiek. Voor de
PowerPoint kan je gebruik maken van foto’s om het geheel te verduidelijken.

Enkele cursisten zullen worden uitgenodigd om tijdens de 1 e dag een korte presentatie te geven.
Inleveren van je PowerPoint vermeld hierbij in de onderwerp-regel (Zie vb.)
Kees van Veen -LUMC - Opdracht 1 of 2 LOD november 2021
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VOORBEREIDINGSOPDRACHT 2

Doel: kennis hebben van relevante informatiebronnen met betrekking tot richtlijnen en protocollen
van diverse toxidromen.
Opdracht:
1. Ga na in je eigen ziekenhuis welke CBRNe antidota’s er beschikbaar zijn.
Zoek informatie over deze antidota.
Maak een PowerPoint presentatie van maximaal 5 dia’s waarin u informatie geeft over:
•
•
•

•

De indicaties en bijwerkingen van minimaal 3 CBRNe antidota.
Bij wie zijn deze antidota in beheer? (zowel intern als extern zoals bijvoorbeeld leveranciers
e.d.)
Is er voldoende antidota beschikbaar in een opgeschaald situatie, waarbij grotere
hoeveelheden moet worden aangeleverd, en waaruit blijkt dit?
o Denk hierbij aan zowel aan interne afspraken als aan eventuele externe afspraken met
ketenpartners.
Enkele cursisten zullen worden uitgenodigd om tijdens de 2e dag een korte presentatie te
geven

Met betrekking tot de opvang van de biologisch en radiologisch besmette patiënt is er geen
huiswerkopdracht om in te leveren, maar wordt u met klem verzocht de handreiking radiologisch
besmette patiënt door te nemen. Deze vindt u in de literatuurlijst. (Regionale Werkgroep R&N,
ROAZ-regio’s Zwolle en Euregio, Handreiking opvang R&N patiënten op de SEH. (2014) Zwolle

Het niet op tijd inleveren van de voorbereidende opdrachten, of een onvoldoende beoordeling
hiervoor, zal leiden tot uitsluiting aan de onderwijsmodule zonder teruggave van kosten."
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AFSLUITENDE OPDRACHT 3

Doel:
Theoretisch toetsen van opgedane kennis met betrekking tot de Module Opgeschaalde zorg en
CBRNe
Opdracht:
De afsluitende opdracht zal op de 2e dag van de cursus worden verstrekt. De opdracht heeft
betrekking op de theorie die in de module is behandeld, waarbij de nadruk ligt op de CSCATTTmethodiek.
Inleveren van deze opdrachten namens de NVSHA Commissie:
Deze opdracht moet vóór Vrijdag 26 november 2021 om 08:00 uur worden gemaild naar Interactie,
contact personen Jorien Luiten: info@interactieopleidingen.nl
Vermeld hierbij in de onderwerp-regel je naam en je ziekenhuis en titel van je eindopdracht (zie vb.)
Kees van Veen - LUMC – Eindopdracht - Casus vb. Perazijnzuur – LOD November
2021
Uiterlijk Maandag 10 december 2021 volgt hierover de uitslag via de Commissie Opgeschaalde Zorg
van de NVSHA, waarna bij het behalen van een voldoende voor deze opdracht, een certificaat zal
worden toegestuurd.
Mocht er een herkansing zijn dan moet dit voor Maandag 20 december 2021 om 08:00 uur worden
ingeleverd
Voor vragen over de opdracht mail naar interactie: info@interactieopleidingen.nl
Steven Hofdom: steven.hofdom@sh-enterprise.eu
Afsluitende opdracht: "Het niet op tijd inleveren van de afsluitende opdracht, zal leiden tot een
onvoldoende beoordeling van de onderwijsmodule. In het geval van een onvoldoende beoordeling
voor de examenopdracht ten tijde van de cursus, of een onvoldoende beoordeling van de
afsluitende opdracht, kan er een eenmalige herkansing worden aangeboden."

24

CSCATTT, EEN HANDVAT VOOR INCIDENTEN

Het internationale CSCATTT-principe (afkomstig uit de MIMMS) biedt een systematiek, één gemeenschappelijke taal, het
zogenaamde “ABC” voor de aanpak van (ook CBRNe) incidenten. Een sequentiële benadering volgens het CSCATTTprincipe biedt een goed handvat vast om, op continue basis, op alle niveaus van de hulpverlening prioriteiten te stellen
hoe een CBRNe-incident, pandemie, infectie ziekte (groot of klein, pre-hospitaal of hospitaal) kan worden afgehandeld:
•
•
•
•
•
•
•

Command & Control
Safety
Communications
Assessment
Triage
Treatment
Transport

Hieronder een voorbeeld van de CSCATTT bij infectieziekten
CSCATTT

Infectie ziekten aandachtspunten

Command & Control

Wie heeft de hiërarchische leiding over welk proces?
•
•
•
•

Safety

Op welke wijze wordt de veiligheid gewaarborgd?
•
•
•

Communications

SEH-arts /Medisch Microbiologie / Infectieziekten/Interne Acute Geneeskunde
Triage SEH
Decontaminatie SEH
Beveiliging

Self: keuze van PBM
Scene: veiligheid werkterrein, logistieke inrichting
Omgeving: veiligheid andere patiënten en besmette patiënt, logistieke inrichting,
toegangscontrole

Wie communiceert met wie, wanneer, hoe en waarover?
•
•
•
•
•

Vooraankondiging individuele patiënt
Vooraankondiging uitbraak Infectieziekten
Communicatie GGD
Communicatie RIVM,LCI
Communicatie intern (ZiROP), Richtlijn Infectie Ziekten
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Assessment

Hoe vindt een continue verkenning van een telkens veranderende (dynamische) situatie
plaats?
•
•
•
•
•

Triage

Welke patiënten krijgen prioriteit bij een behandeling? Wie voert, waar, wanneer, welke
triage uit?
•
•
•

Treatment

Bepaling van de urgentie van behandeling
Controle op besmetting
Bepaling noodzaak Isolatie, decontaminatie, en wijze van Isolatie, decontaminatie
(i.o.m. Medische Microbiologie en Infectieziekten, Viroloog, Apotheek of overig te
bepalen disciplines)

Hoe, door wie, wanneer, wordt welke behandeling uitgevoerd?
•
•

Transport

Aantal te verwachten patiënten, de mate van besmetting, symptomen en
aanvullende letsels
Gevaren van de besmetting en noodzakelijke beschermingsmaatregelen
Beoordeling van het besmettingsrisico voor andere patiënten, hulpverleners en
personeel
Beoordeling van de vereiste decontaminatiewijze (patiënten, hulpverleners en
personeel)
Beoordeling van de besmetting van mogelijk ´vervuilde’ gebieden op de SEH, IC,
Verpleegafdeling en bepaling om tot het herstel te komen tot normaal gebruik.

Eventueel Basic Life Support bij ABCDE-instabiele patiënten met een indicatie voor
Isolatie, decontaminatie
ABCDE-stabiele patiënten worden na het triageproces eerst gedecontamineerd
voordat wordt overgegaan tot de eerste medische behandeling

Hoe is de logistiek geregeld en geborgd?
•
•
•

Van patiënten
Van hulpverleners
Van middelen
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BIJLAGE AFKORTINGENLIJST
AC
ARB
CoPI
CvdK
CaCo
CBRNe
CSCATTT
CET-md
DCMR
DHMR
GAGS
GGD
GIS
GMK
GRIP
HCC
IVenJ
LBCB
LOCC
METHANE
NCC
NVIC
ODHM
OvD-BZ
OvD-G
OvD-P
OM
RAIN
R&C
RBT
ROC
ROT
SGBO
Sitrap
TBZ
VenJ

Algemeen Commandant
Ambtenaar Rampenbestrijding
Commando Plaats Incident
Commissaris van de Koning
Calamiteitencoördinator
Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair en Explosief
Command and Control, Safety, Communications, Assessments,
Triage,Treatment, Transport
Crisis Expert Team-milieu en drinkwater
Milieudienst Rijnmond
Divisie Havenmeester: (Rijks-)havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam
N.V.
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
Geografisch Informatie Systeem
Gemeenschappelijke Meldkamer
Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
Haven Coördinatie Centrum
Inspectie Veiligheid en Justitie
Landelijk Beraad Crisisbeheersing
Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
Gestandaardiseerd meldingsvorm van een grootschalige incidenten
Nationaal Coördinatie Centrum
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Officier van Dienst Havenmeester, Divisie Havenmeester
Officier van Dienst Bevolkingszorg
Officier van Dienst Geneeskundig
Officier van Dienst Politie
Openbaar Ministerie
Recognize, Avoid, Isolate, Notificate
Risico- en Crisisbeheersing
Regionaal Beleidsteam
Regionaal Operationeel Centrum
Regionaal Operationeel Team
Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (politie)
(Multidiscipliniaire) situatierapportage
Team Bevolkingszorg
Ministerie van Veiligheid en Justitie
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BIJLAGE LITERATUURLIJST

Literatuurlijst Module Opgeschaalde Zorg CBRNe
Alle verplichte literatuur kan worden gedownload van de website van interactie. Deze is te vinden
op: http:/www.nvshaonderwijsmodule.nl/
ZIROP/ CRISIS ORGANISATIE

Leermethode volgens de Piramide van Miller

In 2008 heeft de Minister van VWS geconcludeerd dat de zorgsector zich beter diende voor te
bereiden op rampen- en crisissituaties. Vanaf dat moment krijgen elf traumaregio’s jaarlijks
(structureel) stimuleringsgelden. De Leidraad Crisisorganisatie in de Zorgsector (bijlage 2), geeft aan
hoe de zorgsector zich voor dient te bereiden op rampen en crises.
Om efficiënt te kunnen opleiden, trainen en oefenen is een aantal randvoorwaarden van belang.
Denk aan de 'awareness' en 'sense of urgency' in de bestuurslaag, de beschikbaarheid van adequate
rampenplannen, het uitvoeren van goede risicoanalyses voor zowel externe als interne risico's en de
bereidheid in deze materie te investeren. Vooral zijn een slagvaardige crisisorganisatie nodig en een
goede positionering van de sleutelfunctionarissen die bij opgeschaalde zorg op strategisch en tactisch
niveau een functie vervullen.
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Kwalificatie profielen van de sleutelfunctionarissen.
Landelijke Beleidskader Opleiden Trainen Oefenen
Leidraad CBRNe aanbevolen leesmateriaal
•
•
•
•
•

https://www.otoportaal.nl/sites/default/files/redactie/16.08.16_pj_handreiking_nazrz_aze_b
iologisch_versie_februari_2016.pdf
https://www.otoportaal.nl/sites/default/files/redactie/16.08.16_pj_handreiking_nazrz_aze_r
n_versie_16_sept_2014.pdf
https://www.otoportaal.nl/sites/default/files/redactie/16.08.16_pj_handreiking_nazrz_aze_c
hemisch_versie_2013.pdf
http://www.netwerkacutezorg.nl/wp-content/uploads/NAZZ-OTO-handreiking-CBRN-050212def.pdf
http://www.otoportaal.nl/thema/cbrn

Persoonlijke Beschermende materialen aankleedprocedure
•

https://www.youtube.com/watch?v=TlXsLsnHQ6g

Planvorming eigen interne organisatie
Bedrijfsnoodplan (BNP)
Ontruiming, redding of schadebeperking na het optreden bij een calamiteit. Ook wordt aandacht
besteed aan ontruimingsplannen.
Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP)
Treedt in werking wanneer zich een ramp voordoet waardoor het Ziekenhuis genoodzaakt is een
groot aantal slachtoffers in korte tijd op te vangen.
Continuïteitsplan.
Beschrijving van activiteiten na een calamiteit die de continuïteit van de vitale processen van een
Thema / afdeling / Service Organisatie in gevaar brengt. (Zorg en Bedrijfscontinuïteit)
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Crisismanagementplan.
Het Crisismanagementplan beschrijft de organisatiestructuur, procedures, taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de crisisorganisatie met als doel een crisis op een
adequate en efficiënte wijze te kunnen bestrijden en beheersen.
Integraal calamiteiten plan
Samenvoegen van alle plannen tot één werkbaar geheel.
Afdelingsspecifiek plan van de afdeling
Hoe bereid de afdeling zich specifiek voor op een calamiteit/ramp als inhoudsdeskundig, middels
mensen, middelen en mogelijkheden binnen de organisatie
Aanbevolen literatuur voor opdracht 1
Literatuur: https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20171031-IFV-Basisinformatie-Regionalecrisisbeheersing-def.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Paginas/Basisinformatie-regionale-crisisbeheersing.aspx

BIOLOGISCHE / RADIOLOGISCHE INCIDENTEN & RAMPEN

Verplicht:
Regionale Handreiking ‘Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH’
CSCATTT-FORMAT VOOR GESTRUCTUREERDE OPVANG:
https://www.spoedzorgnet.nl/sites/default/files/documents/handreiking_chemisch_besmette_patie
nten_op_de_seh_v_2014.pdf
Regionale Werkgroep R&N, ROAZ-regio’s Zwolle en Euregio, Handreiking opvang R&N patiënten op
de SEH. (2014) Zwolle http://www.netwerkacutezorg.nl/wp-content/uploads/PJ-Handreiking-RNNAZZ-AZE-def-021020141.pdf

ALLE DOCUMENTEN ZOWEL VERPLICHT ALS AANBEVOLEN ZIJN IN PDF OP DE INLOG PAGINA VAN
INTERACTIE TE VINDEN
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CHEMISCHE STOFFEN & TOXIDROMEN

Overzicht literatuur Chemische stoffen en Toxidromen (2021)

Verplicht: Need to know - deze stof een keer (op hoofdlijnen) doornemen:
•

Medisch Contact 11 juni 2015 Risico's besmette patiënt

•

NAZB Leidraad opvang chemische slachtoffers 2013 - Groen Naslagwerk v1.4: Hoofdstuk 3, 4
en 5.

•

NVIC Cyanide protocol 2019

•

Zorginstituut Nederland protocol HBOT bij koolstofmonoxide vergiftiging 2019

Aanbevolen: Nice to know – facultatief:
•

Bradberry - Management of poisoning - Antidotes 2012

•

NVIC Achtergronddocument - Decontaminatie van de huid en secundaire blootstelling van
hulpverleners - versie juni 2018

•

Palao et al - Chemical burns - Burns 36 - Elsevier Science Direct 2010

•

Richtlijn intoxicaties - eerste opvang in ziekenhuis 2017

•

Toxic Industrial Chemicals Treatment Thomassoni 2015

•

Vale - Assessment en diagnosis of the Poisoned Patiënt - 2012

ALLE DOCUMENTEN ZOWEL VERPLICHT ALS AANBEVOLEN ZIJN IN PDF OP DE INLOG PAGINA VAN
INTERACTIE TE VINDEN
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