
 

 
 

Symposium Acute Intensieve Zorg 

OVERZICHT WORKSHOPS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop 1 Van BMH student naar beginnende beroepsprofessional op de 
cardiologie 
Workshopleiders :  Patricia Ninaber MANP, docent bachelor medisch hulpverlener & 
Miralda van Zadelhoff-Te Raay, opleidingscoördinator cardiologie Rijnstate 
 

Cardiodiagnostiek is een van de uitstoomrichtingen van de BMH. Tijdens  deze workshop gaan we in 
op hoe de afdeling cardiologie van ziekenhuis Rijnstate vorm geeft aan beroepspraktijkvorming van de 
BMH student tot beginnend beroepsprofessional op de afdeling cardiologie. 
 

Workshop 2 Best Practices BMH in de ambulancezorg 
Workshopleiders : Peter de Vries MANP, docent bachelor medisch hulpverlener Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen & Carlijn Smits, medisch hulpverlener RAV Gelderland Zuid & Stefan 
Haerkens, medisch hulpverlener RAV Brabant Midden West Noord 
 
Sinds twee jaar zijn Bachelor Medisch Hulpverleners werkzaam in de ambulancezorg. In deze 
workshop delen twee medische hulpverleners hun ervaringen tijdens hun traineeship en de eerste 
periode dat zij daadwerkelijk zelfstandig zijn gaan werken op de ambulance. Welke knelpunten 
hebben zij ervaren als jonge professionals? Wat is de kracht en meerwaarde van een 
Traineeship?  Ook staan zij stil bij gewenste verbeteringen in het inwerktraject van deze nieuwe 
beroepsbeoefenaren.   
 

Workshop 3 Samenwerken met familie 
Workshopleiders : John Clout & Dr. Lilian Vloet, lector Acute Intensieve Zorg, voorzitter FCIC &  
Boukje Dijkstra MSc, onderzoeker lectoraat Acute Intensieve Zorg, IC verpleegkundige 
Radboudumc & ervaringsdeskundige 
 
In de acute zorg is bij veel gezondheidsproblemen directe behandeling vereist. Regelmatig gaat het 
daarbij om levensbedreigende of complexe aandoeningen waardoor intensieve zorgverlening 
noodzakelijk is. Dit kan voor een patiënt, zorgverlener maar ook voor familie een emotionele 
aangelegenheid zijn. Patiënten zijn in deze situatie niet altijd zelf in staat zijn om te communiceren en 
van familie is onder meer informatie nodig. Aan de hand van een ervaringsverhaal gaan we in op het 
samenwerken met familie/familieparticipatie in de hele keten van acute zorg, met focus op de 
intensive care. 



 

 
 

 

Workshop 4 BMH 2.0 
Workshopleider: Irma de Vries-Blanken, projectleider 
 
Vernieuwde HAN Bachelor Medische Hulpverlening. Nieuwe impulsen voor het complexe zorgdomein; 
toekomstgericht, innovatief en gericht op flexibiliteit! 
De Bachelor Medisch Hulpverlening, BMH, aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) start 
per 1 september 2019 met een innovatief en toekomstbestendig curriculum, waarin de CZO opleiding 
voor operatieassistent en anesthesiemedewerker is geïntegreerd. Dit curriculum is ontwikkeld in 
nauwe afstemming met het werkveld, biedt de student nog meer opleidings- en 
uitstroommogelijkheden en interessante oplossingsmogelijkheden voor de huidige arbeidsmarkt 
krapte. 
 

Workshop 5 Verward in de keten, een gezamenlijke aanpak 
Workshopleider : Bert Baarslag MEd, docent instituut verpleegkundige studies, onderzoeker 
lectoraat acute intensieve zorg 
 
Wat is een succesvolle benadering van personen met verward gedrag? Een verdiepende verkenning 
van effectief handelen door ketenpartners. Grenzen aan verantwoordelijkheden worden zichtbaar 
gemaakt en geactiveerd naar verantwoordelijkheden in samenwerking. 
 

Workshop 6 Het kloppend hart van de opleiding Bachelor Medische 
Hulpverlener 
Workshopleiders: Wilma Fenneman-Pothoff Msc., Onderwijskundige en Stafdocent 
opleiding Operatieassistent en Anesthesiemedewerker & Pauline de Reus MEd, Docent 
Bachelor Medische Hulpverlening/Verpleegkunde Deeltijd Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen/Instituut Verpleegkundige Studies 
 
In deze workshop staan we stil bij de ontwikkeling van de student tot medische hulpverlener. Van 
studieloopbaanbegeleiding, coachen op persoonlijke en professionele ontwikkeling naar een 
professionele identiteit. 
 

Workshop 7 Druk in de (ambulance)zorg 
Workshopleiders: Ruben Verlangen, docent bij het Medical Training & Simulation (METS) 
Center voor o.a. de EMS Bootcamp, Ambulance verpleegkundige en lid van de 
wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) & Martijn Forrer,  
programmaleider Academie voor Ambulancezorg en onderwijskundige. 
 
Binnen de (ambulance)zorg presteren we onder druk omdat het ongeacht de omstandigheden in één 
keer goed moet gebeuren. Je moet een prestatie leveren terwijl er familie omheen staat met heftige 
emoties, het soms donker en koud is, of je publiek bestaat uit 100 hooligans. In deze actieve 
uitdagende workshop laten we je ervaren hoe je reageert, denkt en handelt onder druk.  
Hoe druk je kan helpen maar ook hoe het je kan belemmeren en vooral hoe je dit onder controle 
krijgt.  Een workshop waarbij geldt: be prepared to be suprised 


