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1 Inleiding	  

1.1 De	  opleiding	  tot	  SEH	  CBRN	  aandachtsfunctionaris	  
Geneeskundige	  hulpverleners	  in	  ziekenhuizen	  worden	  regelmatig	  geconfronteerd	  met	  slachtoffers	  
blootgesteld	  aan	  Chemische,	  Biologische,	  Radiologische	  of	  Nucleaire	  (CBRN)	  agentia.	  Van	  alle	  CBRN	  
blootstellingen	  komen	  chemische	  blootstellingen	  het	  meest	  voor	  (als	  we	  ‘gewone’	  infectieziekten	  
even	  niet	  meerekenen).	  Daarom,	  en	  omdat	  de	  aanpak	  van	  slachtoffers	  met	  Radiologische	  /	  Nucleaire	  
blootstelling	  weinig	  afwijkt	  van	  chemische	  blootstelling,	  ligt	  het	  accent	  in	  deze	  opleiding	  op	  
chemische	  blootstelling.	  Dergelijke	  slachtoffers	  duiden	  we	  verder	  aan	  met	  ‘chemische	  slachtoffers’.	  	  

De	  medische	  benadering	  van	  chemische	  slachtoffers	  komt	  grotendeels	  overeen	  met	  die	  van	  andere	  
patiënten	  op	  de	  SEH.	  Toch	  kan	  de	  opvang	  van	  een	  chemisch	  slachtoffer	  organisatorisch	  ingewikkeld	  
zijn	  vanwege	  mogelijk	  besmettingsrisico	  voor	  de	  hulpverleners	  en	  vanwege	  de	  relatief	  lage	  
frequentie	  van	  vóórkomen.	  Daarom	  volgt	  de	  opvang	  en	  behandeling	  van	  chemische	  slachtoffers	  de	  
filosofie	  en	  richtlijnen	  van	  de	  Advanced	  Hazmat	  Life	  Support	  (AHLS)	  en	  het	  Hospital	  Major	  Incident	  
Management	  and	  Support	  systeem	  (H-‐MIMS).	  De	  CBRN	  opleiding	  kan	  zich	  daarom	  voor	  de	  meeste	  
SEH	  medewerkers	  die	  chemische	  slachtoffers	  beperkt	  blijven.	  

De	  ‘NAZB	  leidraad	  opvang	  chemische	  slachtoffers’	  is	  in	  de	  ROAZ	  regio	  Brabant	  gekozen	  als	  
uitgangspunt	  voor	  het	  proces	  van	  de	  opvang	  en	  vertaling	  van	  de	  H-‐MIMS	  systematiek	  naar	  CBRN	  
situaties.	  Hierbij	  is	  werkwijze	  volgens	  de	  CCSCATT	  methodiek	  een	  van	  de	  uitgangspunten	  voor	  
omgaan	  met	  chemische	  slachtoffers.	  Samen	  met	  de	  AHLS	  doctrine	  is	  de	  NAZB	  leidraad	  de	  basis	  voor	  
de	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers.	  

1.2 Filosofie	  van	  de	  SEH	  CBRN	  opleiding	  
Omdat	  chemisch	  besmette	  slachtoffers	  relatief	  weinig	  voorkomen	  kan	  de	  CBRN	  opleiding	  voor	  de	  
meeste	  SEH	  medewerkers	  beperkt	  blijven.	  Voor	  SEH	  medewerkers	  is	  in	  de	  ROAZ	  regio	  Brabant	  
gekozen	  voor	  een	  CBRN	  basis	  module	  van	  één	  dagdeel.	  Binnen	  een	  ziekenhuis	  kunnen	  een	  aantal	  
medewerkers	  worden	  opgeleid	  om	  vragen	  van	  SEH	  medewerkers	  te	  beantwoorden	  op	  het	  gebied	  
van	  organisatie	  en	  inhoud.	  Hiervoor	  worden	  SEH	  CBRN	  aandachtsfunctionarissen	  opgeleid.	  De	  SEH	  
CBRN	  aandachtsfunctionaris	  wordt	  opgeleid	  om	  de	  rollen	  van	  management	  ondersteuner	  voor	  CBRN	  
en	  interne	  trainer	  binnen	  een	  ziekenhuis	  te	  kunnen	  vervullen.	  Bij	  vragen	  die	  SEH	  CBRN	  consulten	  niet	  
kunnen	  beantwoorden,	  kan	  een	  tweedelijns	  deskundige	  zoals	  de	  GAGS	  (Gezondheidskundig	  Adviseur	  
Gevaarlijke	  Stoffen	  van	  de	  GGD)	  of	  gespecialiseerde	  spoedeisende	  hulp	  arts	  (SEH,	  internist,	  
intensivist,	  etc.)	  worden	  geraadpleegd.	  

1.2.1 Basis	  opleiding	  

Alle	  SEH	  medewerkers	  die	  geconfronteerd	  kunnen	  worden	  met	  chemische	  slachtoffers	  krijgen	  een	  
beknopte	  opleiding	  en	  training,	  gericht	  op	  de	  afwijkingen	  ten	  opzichte	  van	  de	  opvang	  van	  andere	  
spoedeisende	  slachtoffers	  .	  De	  omvang	  van	  die	  opleiding	  is	  beperkt	  om	  de	  tijdsinvestering	  voor	  de	  
relatief	  zeldzame	  gevallen	  proportioneel	  te	  houden.	  De	  opleiding	  bestaat	  uit	  2	  onderdelen:	  

1. Het	  aanbieden	  van	  basiskennis,	  bijvoorbeeld	  door	  één	  of	  enkele	  CBRN	  basismodules	  over	  
awareness,	  veiligheid	  en	  persoonlijke	  bescherming,	  medische	  opvang	  en	  ontsmetting	  van	  



NAZB	  Cursusgids	  Opleiding	  SEH	  CBRN	  aandachtsfunctionaris	  	  V2.5	  

	  

3	  

chemische	  slachtoffers.	  CBRN	  basismodule	  daarvoor	  wordt	  ontwikkeld	  door	  het	  Netwerk	  Acute	  
Zorg	  Brabant	  (NAZB).	  

2. Een	  korte	  praktijkinstructie	  (door	  de	  CBRN	  aandachtsfunctionaris)	  over	  de	  opvang	  van	  CBRN	  
slachtoffers	  met	  aandacht	  voor	  proces,	  inrichting,	  logistiek	  en	  persoonlijke	  
beschermingsmiddelen	  (PBM)	  voor	  personen	  met	  een	  taak	  bij	  de	  ontsmetting	  van	  besmette	  
slachtoffers.	  

Bovenstaande	  opleiding	  is	  het	  basisniveau	  voor	  alle	  betrokken	  SEH	  medewerkers(	  cf	  CBRN	  OTO	  plan	  
NAZB).	  	  

1.2.2 Het	  ‘plus’-‐niveau:	  de	  SEH	  CBRN	  aandachtsfunctionarissen	  

In	  de	  ROAZ	  regio	  Brabant	  hebben	  SEH	  managers	  de	  behoefte	  aan	  personen	  die	  dienst	  kunnen	  doen	  
als	  aanspreekpunt	  CBRN	  voor	  de	  SEH,	  als	  primus	  inter	  pares.	  Deze	  personen,	  die	  we	  verder	  ‘SEH	  
CBRN	  aandachtsfunctionarissen’	  of	  ‘aandachtsfunctionarissen’	  noemen,	  hebben	  twee	  rollen	  op	  de	  
SEH:	  

1. Ondersteunen	  van	  de	  SEH	  manager	  bij	  het	  gereed	  maken	  en	  houden	  van	  de	  SEH	  voor	  de	  opvang	  
van	  chemische	  slachtoffers:	  procedures,	  logistiek,	  materialen,	  OTO,	  etc.;	  

2. Optreden	  als	  interne	  trainer	  en	  vraagbaak.	  SEH	  medewerkers	  kunnen	  vragen	  en	  behoefte	  aan	  
verheldering	  hebben	  over	  de	  lesstof	  van	  de	  basisopleiding.	  De	  aandachtsfunctionarissen	  dienen	  
als	  eerstelijns	  vraagbaak	  voor	  de	  medewerkers	  en	  als	  begeleiders	  van	  de	  praktijkinstructie	  PBM	  
(persoonlijke	  beschermingsmiddelen).	  

Na	  de	  opleiding	  moeten	  de	  CBRN	  aandachtsfunctionarissen	  in	  staat	  zijn	  om	  zowel	  voor	  de	  SEH	  
manager	  als	  de	  SEH	  medewerkers	  de	  achtergrond	  van	  de	  ‘NAZB	  leidraad	  opvang	  chemische	  
slachtoffers’	  toe	  te	  lichten	  en	  te	  helpen	  bij	  de	  invoering	  en	  praktische	  toepassing	  daarvan.	  De	  
opleiding	  voor	  de	  	  	  wordt	  verder	  uitgewerkt	  in	  hoofdstuk	  2.	  

1.2.3 Deskundige	  back-‐up	  

Het	  is	  de	  bedoeling	  om	  een	  tweedelijns	  deskundige	  achter	  de	  hand	  te	  hebben	  voor	  consultatie	  over	  
vragen	  die	  de	  SEH	  CBRN	  aandachtsfunctionarissen	  niet	  zelf	  kunnen	  beantwoorden.	  De	  GAGS	  of	  
gespecialiseerde	  spoedeisende	  hulp	  artsen	  (SEH,	  internist,	  intensivist,	  etc.)	  zijn	  daarvoor	  logische	  
mogelijkheden.	  Deze	  tweedelijns	  deskundigen	  spelen	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  het	  up-‐to-‐date	  houden	  
van	  de	  kennis	  en	  vaardigheden	  van	  de	  SEH	  aandachtsfunctionarissen	  (zie	  hfdst	  7).	  De	  doelen	  en	  
randvoorwaarden	  voor	  de	  opleiding	  tot	  SEH	  CBRN	  aandachtsfunctionaris	  zijn	  opgenomen	  in	  de	  
bijlage.	  	  

	  



NAZB	  Cursusgids	  Opleiding	  SEH	  CBRN	  aandachtsfunctionaris	  	  V2.5	  

	  

4	  

2 Studiewijzer	  voor	  de	  SEH	  CBRN	  opleiding	  

2.1 Einddoelen	  van	  de	  opleiding	  
In	  algemene	  termen	  moet	  een	  opgeleide	  CBRN	  aandachtsfunctionaris	  het	  Rode	  boekje	  van	  de	  ‘NAZB	  
leidraad	  opvang	  chemische	  slachtoffers’	  kunnen	  uitvoeren	  én	  aan	  anderen	  uitleggen,	  en	  de	  
voorbereiding	  van	  de	  SEH	  zoals	  beschreven	  in	  het	  gele	  boekje	  onder	  leiding	  van	  de	  SEH	  manager	  
kunnen	  uitvoeren.	  Praktisch	  gezien	  krijgt	  de	  CBRN	  aandachtsfunctionaris	  drie	  rollen:	  

1. Ondersteuner	  van	  de	  SEH	  manager	  bij	  het	  ‘CBRN	  proof’	  maken	  van	  de	  SEH.	  

2. Coach	  bij	  het	  doorlopen	  van	  de	  e-‐learning	  door	  de	  SEH	  medewerkers.	  

3. Instructeur	  voor	  de	  praktijktraining	  met	  Persoonlijke	  Beschermingsmiddelen	  (PBM).	  

Deze	  globale	  rollen	  zijn	  als	  volgt	  vertaald	  naar	  einddoelen	  van	  de	  opleiding,	  gerelateerd	  aan	  het	  rode	  
en	  gele	  boekje:	  

	  

Ten	  aanzien	  van	  de	  acute	  opvang	  (rode	  boekje)	  kan	  en	  weet	  de	  aandachtsfunctionaris:	  

1. SEH	  medewerkers	  onderwijzen	  wat	  er	  in	  het	  rode	  boekje	  staat:	  

a. Zelf	  begrijpen	  en	  uitleggen	  wat	  er	  in	  het	  rode	  boekje	  staat	  en	  waarom	  op	  deze	  wijze;	  

b. Kan	  het	  stroomschema,	  de	  tijdbalk	  en	  de	  taak-‐	  en	  instructiekaarten	  uitleggen;	  

c. Inschatten	  wanneer	  welke	  hulp	  ingeschakeld	  moet	  worden	  (ook	  buiten	  de	  SEH:	  NVIC,	  GAGS,	  
receptie,	  BHV).	  

2. Weten	  welke	  vragen	  te	  verwachten	  van	  SEH	  personeel	  over	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers	  
en	  de	  daarvoor	  benodigde	  persoonlijke	  beschermingsmiddelen	  (PBM).	  Eenvoudige	  vragen	  van	  
collega’s	  kunnen	  beantwoorden	  en	  de	  complexe	  vragen	  kunnen	  doorverwijzen;	  (ivm	  opleiding	  
SEH	  medewerkers);	  

3. Zelfstandig	  een	  besmet	  slachtoffer	  kunnen	  ontsmetten	  in	  horizontaal	  opgeschaalde	  organisatie,	  
met	  inachtneming	  van	  eigen	  veiligheid	  (geschikte	  beschermingsmiddelen	  en	  hun	  gebruik)	  en	  de	  
effectiviteit	  van	  ontsmetting:	  

• Herkennen	  
• Indicatie	  stellen	  voor	  ontsmetting	  
• Opschalen	  
• Werken	  met	  de	  taak-‐	  en	  instructiekaarten	  
• Inrichten	  van	  de	  ruimte	  
• PBM	  aantrekken	  
• Ontsmetting	  uitvoeren	  
• Afschalen	  en	  nazorg	  uitvoeren	  

4. Observeren	  van	  cursisten/medewerkers,	  handelwijze	  beoordelen	  en	  daarover	  op	  de	  juiste	  wijze	  
feedback	  geven.	  SEH	  personeel	  kunnen	  begeleiden	  bij	  het	  testen	  van	  het	  protocol,	  procedure	  en	  
materialen	  (persoonlijke	  beschermingsmiddelen,	  ontsmettingsmiddelen)	  voor	  ontsmetting,	  en	  
praktijkinstructie	  daarover	  kunnen	  begeleiden.	  
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Ten	  aanzien	  van	  het	  ‘CBRN	  proof’	  maken	  van	  de	  SEH	  (gele	  boekje)	  kan	  en	  weet	  de	  
aandachtsfunctionaris:	  

1. Wat	  er	  geregeld	  moet	  worden	  om	  een	  SEH	  CBRN	  proof	  te	  maken:	  

a. Inzicht	  in	  het	  proces	  van	  de	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers,	  de	  procedures,	  
infrastructuur	  en	  organisatie	  die	  daarvoor	  nodig	  is.	  Op	  basis	  van	  deze	  kennis	  en	  inzichten	  kan	  
de	  AF	  een	  SEH	  manager	  adviseren	  over	  CBRN	  voorbereiding	  van	  de	  eigen	  SEH	  

b. Kan	  een	  plan	  van	  aanpak	  maken;	  
c. Kan	  onderbouwing	  geven	  van	  de	  aard	  en	  omvang	  van	  het	  probleem	  en	  kan	  de	  achtergrond	  

van	  de	  keuzes	  in	  het	  gele	  boek	  overbrengen;	  
d. Weet	  hoe	  hij/zij	  een	  ‘nul-‐meting’	  van	  een	  SEH	  kan	  maken.	  

2. Kan	  CBRN	  OTO	  conform	  NAZB	  OTO	  plan	  in	  gang	  zetten	  

a. Samen	  met	  ZiROP	  coördinator	  bepalen	  wie	  welke	  aanvangskennis	  heeft;	  
b. Kan	  CBRN	  OTO	  plan	  maken	  voor	  de	  initiële	  opleiding	  en	  voor	  het	  vakbekwaam	  houden	  van	  

de	  medewerkers.	  

3. Is	  in	  hoofdlijnen	  op	  de	  hoogte	  van	  het	  risicoprofiel	  van	  het	  adherentiegebied.	  De	  GAGS	  doet	  
daarvoor	  de	  risicobeoordeling.	  CBRN	  AF	  moet	  omgevingsbewust	  worden.	  

2.2 Uitgangspunten	  van	  de	  SEH	  CBRN	  aandachtsfunctionaris	  opleiding	  
De	  focus	  van	  de	  cursusdagen	  is	  niet	  om	  de	  per	  e-‐learning	  en	  boekjes	  aangeleverde	  stof	  te	  herhalen.	  
We	  bieden	  uiteraard	  wel	  voldoende	  gelegenheid	  om	  aanvullende	  en	  verdiepende	  vragen	  te	  stellen	  
(bij	  voorkeur	  voorafgaand	  aan	  de	  opleiding	  en	  bij	  het	  volgen	  van	  de	  e-‐learning,	  dan	  kan	  de	  trainer	  
hierop	  anticiperen	  in	  het	  programma)	  en	  herhalen	  wel	  de	  hoofdpunten.	  We	  gaan	  in	  de	  cursus	  vooral	  
de	  kennis	  toepassen	  en	  uitbreiden	  (in	  praktische	  zin).	  We	  maken	  gebruik	  van	  verschillende	  
werkvormen	  en	  sluiten	  aan	  bij	  diverse	  leerstijlen	  van	  mensen:	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  cursus	  
heeft	  daarom	  een	  onderwijskundige	  meegewerkt.	  

2.3 Materiaal	  voor	  de	  SEH	  CBRN	  aandachtsfunctionaris	  opleiding	  
Voor	  de	  opleiding	  van	  SEH	  CBRN	  aandachtsfunctionarissen	  is	  het	  volgende	  materiaal	  beschikbaar:	  

1. De	  NAZB	  CBRN	  e-‐learning.	  
2. De	  ‘NAZB	  leidraad	  opvang	  chemische	  slachtoffers’.	  Deze	  bevat	  een	  beschrijving	  van	  de	  

organisatie	  en	  handelwijze	  bij	  de	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers	  (rode	  boek)	  en	  de	  daarop	  
noodzakelijke	  voorbereiding	  (gele	  boek)	  en	  de	  achtergronden	  daarvan	  (groenen	  boek).	  Door	  het	  
bestuderen	  van	  deze	  leidraad	  krijgt	  de	  cursist	  inzicht	  in	  het	  proces	  van	  opvang	  van	  chemische	  
slachtoffers	  en	  de	  relatie	  met	  de	  in	  ziekenhuizen	  gehanteerde	  H-‐MIMS	  werkwijze	  (CSCATTT).	  

3. Deze	  syllabus.	  
4. De	  powerpoint	  presentaties	  tijdens	  de	  cursusdag.	  

Deze	  syllabus	  dekt	  dus	  niet	  alle	  informatie	  die	  voor	  SEH	  CBRN	  aandachtsfunctionarissen	  (in	  opleiding)	  
van	  belang	  kan	  zijn.	  Naast	  punten	  1,2	  en	  4	  in	  bovenstaande	  opsomming	  is	  bijvoorbeeld	  ook	  de	  
HMIMS	  cursus	  van	  belang	  als	  uitgangspunt	  voor	  de	  organisatie	  van	  een	  ziekenhuis	  bij	  crises,	  en	  de	  
Advanced	  Hazmat	  Life	  Support	  (AHLS)	  als	  uitgangspunt	  voor	  medisch	  handelen.	  
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3 Programma	  voor	  de	  opleiding	  CBRN	  aandachtsfunctionaris	  

We	  voorzien	  een	  cursus	  van	  2	  dagen	  om	  alle	  gestelde	  doelen	  te	  bereiken.	  De	  opbouw	  van	  de	  
opleiding	  ziet	  er	  als	  volgt	  uit:	  

	  

Dinsdag	  11	  juni	  2013:	  [cursuslocatie]*	  

Tijd	   Onderwerp	   Docent	  
08:45	   Ontvangst	  deelnemers	  	   	  
09:00	   Start	  programma	   Marc	  Ruijten	  
09:10	   Voorstellen	   Deelnemers	  en	  leiding	  	  
09:30	   Doel	  en	  status	  van	  de	  opleiding	   Marc	  Ruijten	  
09:40	   Verdieping	  toxicologie:	  gelegenheid	  voor	  vragen	  over	  de	  vooraf	  

bestudeerde	  stof,	  dosis-‐respons	  (uitleggen	  risiconiveau	  van	  
handelingen	  uit	  het	  rode	  boek)	  

Marc	  Ruijten	  

10:30	   Pauze	   	  
11:00	   Mini	  presentaties	  hoofdzaken	  gekleurde	  boekjes	   Ward	  Grootens	  

Deelnemers	  	  
12:30	   Lunch	   	  
13:15	   Omgang	  met	  besmette	  slachtoffers,	  procesaanpak	  (uitleg,	  

discussie	  en	  enkele	  casus)	  
Marc	  Ruijten	  

14:30	   Handreiking	  voor	  geven	  van	  instructie	  en	  feedback	   Ward	  Grootens	  
15:15	   Oefenen	  met	  pakken	  aantrekken	  en	  daarover	  instructie	  en	  

feedback	  geven	  
Ward	  Grootens,	  Marc	  
Ruijten	  

16:45	   Evaluatie	  dag	  1	   Marc	  Ruijten	  
17:00	   Einde	  dag	  1	   	  
	  

*	   Route:	  [routebeschrijving	  naar	  de	  cursuslocatie].	  
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Woensdag	  12	  juni	  2013:	  [cursuslocatie]*	  

Tijd	   Onderwerp	   Docent	  
09:00	   Korte	  introductie	  ontsmetting	   Marc	  Ruijten	  
09:20	   Praktijk	  uitvoering	  van	  opvang	  en	  ontsmetting	  ronde	  

1	  &	  2	  (training:	  afwisselend	  in	  de	  rol	  van	  ontsmetter	  
en	  van	  trainer	  –	  uitleg	  &	  feedback	  geven)	  

Marc	  Ruijten,	  Bart	  Goorts,	  
Ward	  Grootens	  

10:50	   Pauze	  (opwarmen)	   	  
11:15	   Praktijk	  organisatie	  en	  uitvoering	  opvang	  en	  

ontsmetting	  ronde	  3	  (mini-‐oefening	  adhv	  klein	  
scenario	  met	  meerdere	  functionarissen)	  

Marc	  Ruijten,	  Bart	  Goorts,	  
Ward	  Grootens	  

12:30	   Lunch	   	  
13:15	   Crisisbeheersing	  in	  het	  ziekenhuis	  

Verband	  tussen	  werkwijze	  NAZB	  leidraad	  en	  H-‐MIMS	  
Marc	  Ruijten	  

13:40	   Inrichting	  van	  een	  SEH	  en	  maken	  inrichtingsplan	  
eigen	  SEH	  (adhv	  kaartmateriaal	  van	  de	  eigen	  SEH,	  de	  
situatie	  in	  het	  [opleidingsziekenhuis],	  discussie	  met	  
andere	  deelnemers	  over	  praktische	  oplossingen)	  

Marc	  Ruijten	  
	  

15:00	   Pauze	   	  
15:15	   Korte	  uitleg	  Pulseweb	   Marc	  Ruijten	  
15:30	   OTO	  planning	  (korte	  introductie,	  individueel	  

vraaggesprek)	  
Ward	  Grootens	  	  

16:30	   Afronding	  en	  evaluatie	   Alle	  trainers	  
17:00	   Afsluiting	  cursus	   Marc	  Ruijten	  
	   	   	  
	  

*	   Route:	  [routebeschrijving	  naar	  de	  cursuslocatie].	  
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4 Opdrachten	  voor	  de	  opleiding	  

De	  SEH	  CBRN	  aandachtsfunctionarissen	  worden	  opgeleid	  om	  de	  rol	  van	  management	  ondersteuner	  
voor	  CBRN,	  coach	  voor	  e-‐learning	  en	  instructeur	  voor	  de	  praktijktraining	  te	  kunnen	  vervullen	  (zie	  
hfdst	  1.2.2).	  Kortom	  als	  natuurlijk	  aanspreekpersoon	  voor	  alles	  wat	  op	  de	  SEH	  met	  gevaarlijke	  stoffen	  
te	  maken	  heeft.	  De	  aandachtsfunctionarissen	  doorlopen	  daarvoor	  de	  volgende	  opleiding:	  

1. Een	  CBRN	  e-‐learning	  basismodule,	  die	  hetzelfde	  is	  als	  voor	  alle	  andere	  SEH	  medewerkers.	  Dit	  is	  
chronologisch	  het	  eerste	  deel	  van	  de	  opleiding.	  Marc	  Ruijten	  fungeert	  voor	  de	  cursussen	  in	  2013	  
als	  modulebegeleider.	  

2. Bestudering	  van	  de	  ‘NAZB	  leidraad	  opvang	  chemische	  slachtoffers’,	  het	  rode,	  gele	  en	  groene	  
boekje.	  

3. Een	  tweedaagse	  cursus	  met	  de	  volgende	  onderdelen:	  
• uitleg	  en	  extra	  verdieping	  over	  toxicologische	  beginselen	  en	  te	  verwachten	  vragen	  daarover	  

van	  SEH/RAV	  medewerkers.	  
• enkele	  oefeningen	  over	  het	  proces	  van	  de	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers	  conform	  de	  

‘NAZB	  leidraad	  opvang	  chemische	  slachtoffers’.	  
• Praktijkinstructie	  over:	  

a. het	  proces	  van	  de	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers	  inclusief	  een	  volledige	  ontsmetting	  
en	  het	  aan-‐	  en	  uittrekken	  van	  PBM,	  in	  chronologische	  volgorde;	  

b. handreikingen	  voor	  begeleiding	  van	  SEH	  personeel	  bij	  hun	  korte	  praktijkinstructie.	  

De	  cursisten	  worden	  beoordeeld	  op	  inzicht	  in	  de	  organisatie	  rond	  de	  opvang	  van	  een	  chemisch	  
slachtoffer	  en	  op	  het	  vermogen	  om	  anderen	  te	  begeleiden	  en	  vragen	  te	  beantwoorden.	  Voor	  de	  
cursus	  hebben	  de	  deelnemers	  de	  volgende	  opdrachten.	  

4.1 Een	  mini	  presentatie	  
De	  cursus	  gaat	  er	  van	  uit	  dat	  de	  theoretische	  kennis	  uit	  de	  e-‐learning	  en	  de	  gekleurde	  boekjes	  is	  	  
bestudeerd.	  Om	  de	  stof	  verder	  te	  verlevendigen	  staan	  in	  de	  onderstaande	  tabel	  8	  hoofdzaken	  uit	  de	  
rode	  en	  gele	  boekjes.	  Achter	  elk	  van	  de	  onderwerpen	  hebben	  we	  de	  naam	  gezet	  van	  de	  persoon	  die	  
op	  de	  cursusdag	  een	  mini-‐presentatie	  geeft	  over	  dit	  onderwerp,	  conform	  de	  handreiking	  onder	  de	  
tabel.	  

	  

Onderwerp	   Cursist	  

Het	  stappenschema	  van	  figuur	  1	  in	  het	  rode	  boek	  
Leg	  goed	  de	  3	  stappen	  in	  het	  model	  uit:	  herkennen,	  indicatie	  en	  besluit	  
ontsmetting,	  werkwijze	  ontsmetting.	  

	  

De	  betrokkenen	  bij	  de	  opvang	  van	  een	  chemisch	  besmet	  
slachtoffer	  –	  klein	  scenario	  (figuur	  2	  rode	  boek)	  
Geef	  aan	  waar	  in	  figuur	  reguliere	  en	  ‘speciale’	  zorg	  staan	  (gekleurde	  
kaders),	  en	  welke	  functies	  regulier	  zijn	  en	  blijven,	  regulier	  zijn	  maar	  
extra	  taken	  krijgen	  en	  specifieke	  deco	  functies.	  
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Onderwerp	   Cursist	  

De	  opbouw	  van	  de	  taakkaarten.	  
Wat	  staat	  er	  in,	  waarom,	  link	  met	  H-‐MIMS,	  handigheidjes	  in	  de	  
taakkaarten	  (nummering,	  tel	  nrs.	  etc).	  Wie,	  hoe	  en	  wanneer	  gebruik	  je	  
ze.	  	  

	  

De	  instructiekaart	  ‘uitvragen	  zelfverwijzers’	  
Hoe	  herken	  je	  bij	  een	  zelfverwijzer	  dat	  (mogelijk)	  CBRN	  blootstelling	  
speelt.	  Leg	  verschil	  uit	  met	  situatie	  bij	  aanbrengen	  door	  ambulance.	  

	  

Voorbereiding	  van	  de	  SEH	  en	  takenpakket	  Aandachtsfunctionaris	  
(hfdst	  2	  en	  4	  gele	  boekje)	  
Geef	  een	  overzicht	  van	  wat	  de	  CBRN	  AF	  allemaal	  moet	  doen,	  waarvoor	  
hij/zij	  aanspreekbaar	  is	  en	  voor	  wie.	  

	  

De	  uitrusting	  van	  de	  SEH	  voor	  CBRN	  opvang	  –	  inrichting	  op	  
hoofdlijnen.	  
Wat	  voor	  soort	  voorzieningen	  heeft	  een	  SEH	  nodig,	  bijv.:	  plaats	  voor	  
herkenning	  CBRN,	  looproute	  voor	  zelfverwijzers,	  natte	  deco	  plaats,	  etc.	  	  

	  

De	  uitrusting	  van	  de	  SEH	  voor	  CBRN	  opvang	  –	  persoonlijke	  
bescherming	  op	  hoofdlijnen	  
Uit	  welke	  onderdelen	  bestaat	  PBM	  en	  waarom:	  hand-‐,	  oog-‐,	  adem-‐,	  lijf-‐	  
en	  voeten.	  Vergelijk	  met	  WIP	  protocol	  MRSA	  of	  open	  TBC.	  

..	  

Filosofie	  van	  de	  SEH	  CBRN	  opleiding	  
Welke	  soorten	  opleidingen	  zijn	  er.	  Wie	  volgt	  welke	  opleiding.	  Hoe	  is	  
geborgd	  dat	  vragen	  juist	  worden	  beantwoord.	  

	  

	  

Met	  de	  minipresentatie	  kunt	  u	  laten	  zien	  dat	  u	  boven	  de	  stof	  staat	  en	  in	  staat	  bent	  om	  essentiële	  
zaken	  kort	  en	  bondig	  uit	  te	  leggen	  en	  hoofd-‐	  en	  bijzaken	  kunt	  onderscheiden.	  Let	  daarbij	  svp	  op	  het	  
volgende:	  

• U	  krijgt	  per	  onderwerp	  5	  minuten.	  Die	  5	  minuten	  zijn	  echt	  heel	  snel	  voorbij,	  en	  vanwege	  het	  
aantal	  deelnemers	  gaan	  we	  daar	  scherp	  op	  letten.	  We	  adviseren	  dat	  u	  vooraf	  oefent	  met	  uw	  
presentatie,	  waarbij	  u	  de	  tijd	  bijhoudt.	  	  

• Onder	  het	  onderwerp	  staan	  cursief	  gedrukt	  enkele	  suggesties	  voor	  inhoudelijke	  
aandachtspunten	  tijdens	  de	  presentatie.	  Gebruik	  die	  naar	  believen.	  Op	  de	  cursus	  DropBox	  staan	  
figuren	  uit	  de	  e-‐learning	  die	  u	  voor	  de	  presentaties	  kunt	  gebruiken.	  

• Maak	  de	  presentatie	  alsof	  u	  de	  stof	  voor	  het	  eerst	  uitlegt	  aan	  een	  groepje	  nieuwe	  collega’s	  op	  de	  
SEH,	  vers	  van	  de	  opleiding.	  U	  kunt	  de	  andere	  deelnemers	  aan	  de	  CBRBN	  AF	  cursus	  aanspreken	  
alsof	  zij	  collega’s/cursisten	  op	  uw	  eigen	  SEH	  zijn.	  

• Voordat	  u	  de	  oplossing	  voor	  een	  probleem	  geeft,	  moet	  het	  probleem	  voor	  iedereen	  duidelijk	  zijn.	  
• U	  mag	  gebruik	  maken	  van	  een	  powerpoint	  presentatie,	  die	  ik	  graag	  op	  zijn	  laatst	  op	  de	  eerste	  

cursusdag	  om	  9	  uur	  ontvang.	  
• U	  heeft	  ook	  de	  beschikking	  over	  een	  flap-‐over	  met	  stiften.	  Er	  is	  geen	  overhead	  projector.	  
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• U	  heeft	  weinig	  tijd,	  dus	  beperk	  het	  tot	  de	  hoofdzaken.	  

U	  zult	  merken	  dat	  u	  de	  stof	  ineens	  heel	  anders	  gaat	  bekijken	  door	  er	  een	  (korte)	  presentatie	  over	  te	  
geven.	  We	  gaan	  op	  deze	  manier	  allemaal	  leren	  over	  presenteren	  en	  instrueren,	  en	  over	  de	  essenties	  
van	  uw	  taak	  op	  de	  SEH.	  

Veel	  plezier	  en	  succes	  met	  de	  voorbereiding.	  

4.2 De	  kaart	  van	  uw	  SEH	  
Op	  de	  tweede	  cursusdag	  bespreken	  we	  mogelijkheden	  en	  beperkingen	  van	  uw	  eigen	  SEH	  voor	  de	  
adequate	  opvang	  van	  besmette	  slachtoffers.	  Voor	  dit	  onderdeel	  vragen	  we	  u	  om	  een	  kaart	  van	  uw	  
SEH	  mee	  te	  nemen,	  liefst	  op	  groot	  formaat.	  Op	  basis	  van	  de	  kaart	  proberen	  we	  elkaar	  te	  helpen	  om	  
de	  voorzieningen	  (hfdst	  6	  en	  8	  gele	  boek)	  zo	  effectief	  en	  efficiënt	  mogelijk	  in	  te	  plannen.	  Tijdens	  de	  
bespreking	  van	  ‘uw’	  SEH	  noteert	  een	  mede-‐deelnemer	  aandachtspunten	  en	  suggesties	  zodat	  u	  een	  
concreet	  begin	  heeft	  voor	  een	  inrichtingsplan	  van	  uw	  SEH.	  

Indien	  de	  omstandigheden	  op	  de	  SEH	  het	  toelaten	  kunnen	  we	  ook	  de	  situatie	  in	  het	  JBZ	  ter	  plaatse	  
bekijken	  en	  een	  oplossing	  bedenken	  om	  tegen	  minimale	  kosten	  en	  uitgaande	  van	  de	  bestaande	  
infrastructuur	  een	  deco-‐unit	  voor	  1-‐2	  slachtoffers	  in	  te	  richten.	  

4.3 Persoonlijke	  beschermingsmiddelen	  
Een	  aantal	  instellingen	  stellen	  persoonlijke	  beschermingsmiddelen	  ter	  beschikking	  voor	  de	  eerste	  en	  
tweede	  cursusdag.	  Als	  u	  er	  prijs	  op	  stelt	  om	  uw	  eigen	  materialen	  mee	  te	  nemen,	  bijvoorbeeld	  om	  te	  
kunnen	  vergelijken,	  is	  dat	  uiteraard	  toegestaan.	  Wilt	  u	  dat	  wel	  vooraf	  bij	  de	  cursusleider	  melden?	  
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5 Presenteren	  

U	  wilt	  100%	  van	  uw	  publiek	  bereiken	  als	  u	  een	  verhaal	  overbrengt.	  In	  dit	  document	  reiken	  we	  u	  4	  tips	  
aan	  waarmee	  kans	  het	  grootste	  wordt	  dat	  u	  die	  100%	  bereikt.	  

Tip	  1:	  U	  bent	  zelf	  het	  voornaamste	  communicatiemiddel	  

Albert	  Mehrabian	  (1939)	  is	  bekend	  geworden	  door	  zijn	  publicaties	  over	  het	  belang	  van	  verbale	  en	  
non-‐verbale	  communicatie.	  Mehrabian	  introduceerde	  de	  7%-‐38%-‐55%-‐regel.	  

Elke	  rechtstreekse	  communicatie	  komt	  in	  wezen	  uit	  drie	  elementen	  bestaat:	  woorden,	  intonatie	  en	  
lichaamstaal.	  	  Volgens	  Mehrabian	  zijn	  deze	  drie	  elementen,	  op	  een	  verschillende	  manier,	  
verantwoordelijk	  voor	  onze	  voorkeur	  voor	  de	  persoon	  die	  een	  boodschap	  overbrengt:	  woorden	  zijn	  
verantwoordelijk	  voor	  7%,	  de	  intonatie	  voor	  38%,	  en	  de	  lichaamstaal	  voor	  55%	  van	  die	  voorkeur.	  Ze	  
worden	  vaak	  afgekort	  als	  de	  “3	  V’s,”	  voor	  Verbaal,	  Vocaal	  en	  Visueel.	  

	  

	  
	  

Voor	  een	  werkzame	  en	  zinvolle	  communicatie,	  moeten	  deze	  drie	  gedeelten	  van	  de	  	  

	  

We	  zijn	  geneigd	  bij	  presentaties	  ons	  te	  focussen	  op	  de	  7%	  (verbaal/inhoud/sheets)	  terwijl	  een	  groot	  
deel	  van	  de	  impact	  wordt	  gemaakt	  door	  de	  intonatie	  van	  uw	  verhaal	  en	  uw	  lichaamstaal	  

• Glimlach	  (het	  kost	  niets	  en	  levert	  heel	  veel	  op).	  

• Oogcontact	  (met	  uw	  publiek	  in	  plaats	  van	  met	  uw	  sheets).	  

• Ondersteunende	  beweging	  (accentueer	  uw	  woorden,	  ondersteun	  uw	  boodschap).	  

• Expressie	  (spreeksnelheid,	  toonhoogte,	  houdt	  het	  levendig).	  

• Neem	  uw	  plaats	  in	  in	  de	  ruimte	  (ga	  er	  staan,	  verstop	  u	  niet	  in	  een	  hoek,	  achter	  een	  tafel	  of	  met	  
uw	  rug	  naar	  uw	  gehoor).	  

Tip	  2:	  In	  uw	  verhaal	  komen	  altijd	  4	  behoeften/	  4	  vragen	  naar	  voren	  

Uw	  gehoor	  bestaat	  uit	  mensen	  die	  op	  verschillende	  manieren	  informatie	  kunnen	  en	  willen	  
ontvangen	  en	  verwerken.	  Uw	  gehoor	  staat	  uit	  mensen	  die	  willen	  aanhoren,	  overdenken,	  ervaren,	  
uitproberen,	  experimenteren,	  discussiëren,	  etc.	  De	  kunst	  is	  om	  in	  uw	  verhaal	  te	  beantwoorden	  aan	  
zoveel	  mogelijk	  van	  die	  voorkeuren,	  zodat	  u	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  meeneemt	  in	  uw	  verhaal.	  
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Hiervoor	  adviseer	  ik	  u	  altijd	  4	  vragen	  als	  kapstok	  van	  uw	  verhaal	  te	  gebruiken	  en	  deze	  4	  vragen	  ook	  in	  
een	  specifieke	  volgorde	  voorbij	  te	  laten	  komen.	  

• Start	  met	  de	  “Waarom”-‐vraag:	  Waarom	  is	  het	  interessant	  om	  naar	  uw	  verhaal	  te	  luisteren,	  wat	  is	  
de	  relevantie,	  waar	  sluit	  uw	  verhaal	  aan	  bij	  waar	  uw	  gehoor	  in	  de	  praktijk	  tegen	  aanloopt.	  Op	  
welke	  typische	  vragen,	  ervaringen,	  knelpunten,	  problemen	  gaat	  uw	  verhaal	  een	  antwoord	  geven.	  
What’s	  in	  it	  for	  them?	  De	  vorm	  van	  dit	  stuk	  van	  uw	  presentatie	  is	  vaak	  een	  dialoog	  met	  uw	  
publiek.	  35	  procent	  van	  uw	  publiek	  zijn	  “waarom”-‐ers.	  

• Vervolg	  met	  de	  	  “Wat”-‐vraag:	  Hoe	  zit	  het	  precies,	  om	  welke	  details	  gaat	  het,	  waar	  bestaat	  het	  
uit,	  wat	  is	  het	  bewijs,	  welk	  onderzoek	  ligt	  hier	  aan	  ten	  grondslag?	  In	  dit	  stuk	  brengt	  u	  de	  kern-‐
boodschap	  over	  (nadruk	  op	  zenden	  van	  informatie	  en	  bij	  voorkeur	  ook	  wat	  interactie).	  22	  
procent	  van	  uw	  publiek	  zijn	  “wat”-‐ers.	  

• Vervolg	  met	  de	  “Hoe”-‐vraag:	  Hoe	  doe	  je	  het	  dan?	  Hoe	  pak	  je	  het	  aan?	  Demonstreer,	  geef	  
mensen	  de	  kans	  om	  te	  oefenen,	  uit	  te	  proberen,	  te	  ervaren.	  In	  dit	  stuk	  laat	  u	  uw	  gehoor	  
deelnemen.	  Deelnemen	  in	  een	  demonstratie	  of	  in	  een	  oefening.	  18	  procent	  van	  uw	  publiek	  zijn	  
“hoe-‐ers”.	  

• Sluit	  af	  met	  de	  :	  “Wat-‐als”-‐vraag.	  U	  sluit	  af	  met	  een	  dialoog	  over	  de	  vraag:	  “wat	  kan	  u	  hier	  mee?,	  
hoe	  zou	  u	  dit	  kunnen	  toepassen,	  hoe	  gaat	  dit	  in	  de	  praktijk,	  etc”.	  25	  procent	  van	  uw	  publiek	  zijn	  
“wat-‐als-‐ers”.	  

Tip	  3:	  Weet	  wat	  uw	  kernboodschap	  is	  en	  breng	  deze	  aantrekkelijk	  over	  

Er	  bestaat	  een	  gevaar	  dat	  door	  te	  veel	  details,	  te	  veel	  uitweidingen,	  te	  veel	  sheets,	  te	  veel	  woorden	  
op	  een	  sheet,	  de	  kern	  van	  uw	  verhaal	  niet	  overkomt.	  	  

• Formuleer	  uw	  kernboodschap	  voor	  uzelf	  zodat	  u	  op	  basis	  hiervan	  weet	  hoe	  u	  de	  4	  vragen	  uit	  de	  
voorgaande	  tip	  hiermee	  kunt	  inkleuren	  

• Gebruik	  een	  mix	  van	  auditieve	  en	  visuele	  bronnen	  

• Sheets:	  kernwoorden,	  u	  vertelt	  uw	  verhaal,	  u	  leest	  het	  niet	  voor.	  De	  sheets	  geven	  de	  kern	  aan	  

• Foto’s/afbeeldingen:	  1	  beeld	  zegt	  meer	  dan	  duizend	  woorden	  

• Filmpjes:	  relevante	  filmpjes	  hebben	  een	  hoge	  impact	  door	  de	  mix	  van	  beeld,	  geluid	  en	  gevoel	  

• Herhaal	  uw	  kernboodschap	  

Tip	  4:	  Zorg	  voor	  een	  effectieve	  interactie	  tussen	  u	  en	  uw	  publiek	  

• Start	  in	  rust	  en	  stilte	  voor	  de	  groep,	  totdat	  u	  de	  aandacht	  heeft	  

• Start	  met	  (open)	  vragen	  die	  te	  maken	  hebben	  met	  de	  “Waarom”	  

• Gebruik	  open	  tussen	  vragen	  om	  de	  overgang	  van	  het	  ene	  naar	  het	  andere	  onderdeel	  in	  uw	  
presentatie	  te	  maken.	  Bijvoorbeeld:	  “wat	  zijn	  dan	  de	  3	  belangrijkste….,	  “Hoe	  doe	  je	  dat	  dan,	  
het….”,	  “Wat	  is	  de	  stap	  die	  hierna	  komt?,	  “Wat	  moet	  je	  met	  name	  op	  letten,	  als	  je…”	  

• Sluit	  af	  met	  een	  concrete	  aanmoediging	  tot	  actie	  die	  te	  maken	  heeft	  met	  uw	  kernboodschap	  
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6 Instructie	  geven	  

6.1 Waarom	  instructie	  geven?	  	  
Een	  nieuwe	  collega	  of	  een	  collega	  die	  nieuwe	  taken	  krijgt	  of	  met	  nieuwe	  hulpmiddelen	  moet	  gaan	  
werken	  moet	  leren	  hoe	  hij	  of	  zij	  deze	  taken	  moet	  uitvoeren	  en	  hoe	  hulpmiddelen	  daarbij	  gebruikt	  
moeten	  worden.	  Meestal	  zal	  iemand	  hem	  of	  haar	  hierover	  een	  instructie	  moeten	  geven.	  	  

Te	  vaak	  gebeurt	  het	  geven	  van	  een	  instructie	  tussendoor	  en	  ongestructureerd.	  Deze	  module	  gaat	  
over	  het	  stap	  voor	  stap	  overbrengen	  van	  een	  instructie.	  	  

6.2 Wat	  is	  instructie	  geven?	  
Een	  instructie	  kan	  over	  van	  alles	  en	  nog	  wat	  gaan	  en	  daardoor	  veel	  verschillende	  vormen	  hebben.	  Zo	  
kunt	  u	  iemand	  laten	  zien	  hoe	  een	  magnetron	  werkt	  (demonstreren).	  Of	  u	  kunt	  iemand	  uitleggen	  
waaraan	  je	  een	  insect	  kunt	  herkennen	  (doceren).	  In	  deze	  module	  hebben	  we	  het	  over	  de	  eerste	  
vorm:	  demonstreren.	  De	  handelingen	  worden	  stap	  voor	  stap	  voorgedaan.	  Vervolgens	  worden	  ze	  
nagedaan.	  Dit	  is	  de	  meest	  natuurlijke	  manier	  om	  te	  leren.	  Kijk	  maar	  naar	  kinderen.	  De	  beste	  plek	  om	  
een	  demonstratie	  te	  geven	  is	  dan	  ook	  de	  plek	  waar	  de	  deelnemer	  zelf	  de	  taak	  moet	  uitvoeren!	  Maak	  
de	  demonstratie	  zo	  “levensecht”	  als	  mogelijk!	  

6.3 De	  voorbereiding	  
Het	  geven	  van	  een	  goede	  demonstratie	  vereist	  een	  goede	  voorbereiding.	  Pas	  als	  uzelf	  goed	  bent	  
voorbereid,	  kunt	  u	  gestructureerd	  iets	  overbrengen.	  Tijdens	  de	  voorbereiding	  moet	  u	  een	  aantal	  
stappen	  nemen.	  

• Bepaal	  het	  leerdoel	  van	  de	  instructie.	  
• Maak	  een	  gestructureerde	  opzet.	  

Bepaal	  het	  leerdoel	  

Het	  leerdoel	  bepalen	  en	  helder	  formuleren	  is	  een	  vak	  apart.	  Een	  leerdoel	  moet	  bestaan	  uit:	  

• een	  omschrijving	  van	  de	  actie	  (wat	  moet	  de	  cursist	  kunnen);	  
• de	  condities	  (onder	  welke	  omstandigheden);	  
• en	  de	  criteria	  (wanneer	  is	  het	  goed	  genoeg).	  

Zorg	  ervoor	  dat	  u	  weet	  wat	  het	  leerdoel	  is,	  want	  dan	  weet	  u	  waar	  de	  instructie	  over	  moet	  gaan	  en	  
wat	  het	  resultaat	  van	  de	  instructie	  bij	  de	  cursist	  moet	  zijn.	  

Maak	  een	  gestructureerde	  opzet	  

Als	  u	  eenmaal	  weet	  wie	  de	  cursisten	  zijn	  en	  wat	  voor	  effect	  de	  instructie	  moet	  brengen,	  dan	  kunt	  u	  
de	  opzet	  uit	  gaan	  werken.	  Ook	  de	  opzet	  moet	  aansluiten	  bij	  de	  beginsituatie	  van	  de	  cursist.	  
Daarnaast	  moet	  de	  opzet	  er	  toe	  leiden	  dat	  er	  werkelijk	  iets	  overgedragen	  wordt.	  

Bij	  het	  bepalen	  van	  de	  opzet	  vraagt	  u	  zich	  af:	  

• In	  welke	  stappen	  is	  de	  taak	  te	  ontleden,	  met	  andere	  woorden,	  hoe	  groot	  zijn	  de	  taakstappen?	  
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• Wat	  moet	  de	  cursist	  kunnen	  of	  weten	  voordat	  hij	  bepaalde	  (deel)	  taken	  kan	  leren,	  met	  andere	  
woorden,	  wat	  is	  de	  leervolgorde?	  

• Wat	  is	  de	  context	  van	  de	  instructie?	  Geef	  de	  plaats	  aan	  van	  de	  instructie	  in	  een	  groter	  geheel.	  
• Wanneer	  laat	  ik	  de	  cursist	  oefenen?	  
• Welke	  controlevragen	  kan	  ik	  stellen	  zodat	  ik	  zeker	  weet	  dat	  de	  cursist	  het	  heeft	  begrepen,	  

gezien?	  
• Zijn	  er	  specifieke	  aandachtspunten	  die	  ik	  aan	  de	  orde	  moet	  laten	  komen	  bijvoorbeeld	  vakjargon	  

en	  veilig	  werken	  

6.4 Instructie	  geven	  
Na	  een	  goede	  voorbereiding	  volgt	  de	  instructie	  zelf.	  Een	  instructie	  bestaat	  altijd	  uit	  tenminste	  drie	  
onderdelen:	  

• Contact	  maken.	  
• Instructie	  geven.	  
• Afronden.	  

Afhankelijk	  van	  de	  situatie	  zal	  een	  onderdeel	  meer	  of	  minder	  uitgebreid	  zijn	  en	  daardoor	  meer	  of	  
minder	  complex.	  Telkens	  komen	  deze	  drie	  onderdelen	  aan	  bod.	  

Contact	  maken	  

Voordat	  u	  de	  instructie	  kunt	  gaan	  geven,	  moet	  er	  contact	  zijn	  tussen	  u	  en	  de	  cursist.	  Soms	  is	  het	  
voldoende	  om	  vragen	  te	  stellen	  over	  interesses	  en	  ervaringen	  om	  de	  cursist	  op	  zijn	  gemak	  te	  stellen,	  
soms	  is	  er	  meer	  nodig.	  U	  als	  instructeur	  moet	  tijdens	  het	  contact	  maken	  alle	  mogelijke	  barrières	  voor	  
het	  ontvangen	  van	  de	  instructie	  door	  de	  cursist	  wegnemen.	  

	  

Toon	  altijd	  zelf	  enthousiasme	  voor	  hetgeen	  u	  instrueert.	  U	  hebt	  immers	  een	  voorbeeldfunctie	  als	  
praktijkinstructeur.	  Benadruk	  het	  effect,	  het	  succes	  wat	  behaald	  gaat	  worden.	  Begin	  dus	  niet	  met	  “Ik	  
weet	  wel	  dat	  het	  een	  vervelende	  klus	  is…”	  of	  “Dit	  is	  erg	  moeilijk…”.	  

	  

Nadat	  u	  de	  cursist	  op	  zijn	  gemak	  hebt	  gesteld,	  komen	  in	  de	  inleiding	  de	  volgende	  onderwerpen	  aan	  
bod:	  	  

• U	  geeft	  het	  leerdoel	  aan.	  Dat	  is	  datgene	  wat	  de	  cursist	  gaat	  leren.	  	  
• U	  plaatst	  het	  leerdoel	  in	  een	  context.	  U	  vertelt	  bijvoorbeeld	  iets	  over	  het	  	  proces	  en	  de	  context	  

waarop	  de	  instructie	  zal	  plaatsvinden.	  	  
• Geef	  de	  relevantie	  van	  de	  instructie	  aan.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  u	  vertelt	  waarom	  bepaalde	  taken	  

geleerd	  moeten	  worden	  en	  wat	  het	  belang	  is	  van	  goede	  uitvoering	  van	  de	  betreffende	  taak	  of	  
taken.	  

• Vervolgens	  legt	  u	  uit	  hoe	  de	  instructie	  gaat	  verlopen.	  	  
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Uiteraard	  geeft	  u	  de	  cursist	  de	  ruimte	  om	  vragen	  te	  stellen.	  Peil	  voortdurend	  of	  de	  cursist	  
vermijdingsgedrag	  of	  juist	  toenaderingsgedrag	  vertoont.	  Pas	  hierop	  de	  hoeveelheid	  informatie	  die	  u	  
de	  cursist	  per	  keer	  aanreikt	  op	  aan!	  

Instructie	  geven	  

Als	  je	  een	  demonstratie	  geeft,	  zorgt	  u	  dat	  de	  cursist	  de	  handelingen	  goed	  kan	  volgen.	  Waar	  moet	  de	  
cursist	  staan	  om	  uw	  handelingen	  goed	  te	  kunnen	  volgen?	  Meestal	  is	  een	  goede	  plaats	  naast	  u	  of	  
schuin	  achter	  u.	  Een	  minder	  gelukkige	  plaats	  is	  tegenover	  u,	  omdat	  hij	  uw	  handelingen	  dan	  in	  
spiegelbeeld	  ziet.	  Na	  uw	  demonstratie	  laat	  u	  de	  cursist	  zelf	  de	  handelingen	  uitvoeren.	  U	  geeft	  hem	  -‐
uiteraard	  motiverende	  -‐	  feedback	  op	  zijn	  handelen.	  

	  

Stapsgewijs:	  

• Laat	  de	  totale	  taak	  zien	  op	  normale	  handelingssnelheid	  
• Demonstreer	  de	  verschillende	  taakstappen	  in	  de	  juiste	  leervolgorde	  (zoals	  u	  voorbereid	  hebt)	  

o Zorg	  dat	  de	  handelingen	  goed	  zichtbaar	  zijn	  
o Vertel	  bij	  het	  uitvoeren	  van	  de	  handelingen	  letterlijk	  wat	  u	  aan	  het	  doen	  bent	  
o Praat	  helder	  en	  duidelijk	  
o Vraag	  bij	  elke	  stap	  of	  het	  duidelijk	  is	  (feedback	  vragen)	  
o Geef	  ruimte	  voor	  het	  stellen	  van	  vragen	  	  
o Houdt	  oogcontact	  met	  de	  cursist	  
o Benadruk	  de	  kritische	  punten:	  

• Laat	  de	  cursist	  zelf	  de	  taakstappen	  uitvoeren	  
o Geef	  motiverende	  feedback	  op	  de	  handelingen	  
o Grijp	  niet	  zelf	  (te	  vroeg)	  in	  als	  iets	  fout	  gaat.	  (Neem	  niet	  over)	  
o Zorg	  ervoor	  dat	  de	  cursist	  de	  kritische	  punten	  goed	  laat	  zien.	  

• Laat	  herhalen	  totdat	  het	  goed	  is	  

Afronden	  

Sluit	  de	  instructie	  ook	  daadwerkelijk	  af.	  Herhaal	  hierin	  wat	  er	  geleerd	  is	  en	  de	  relevantie	  ervan	  voor	  
de	  cursist.	  Geef	  hem	  vertrouwen	  door	  de	  vervolgprocedure	  uit	  te	  leggen.	  Spreek	  indien	  nodig	  
vervolgacties	  af	  en	  leg	  uit	  hoe	  hij	  je	  kan	  benaderen	  voor	  vragen	  of	  het	  vervolg.	  Instrueren	  is	  vooral	  
doen!	  

6.5 Instructie	  geven	  over	  PBM	  als	  CBRN	  aandachtsfunctionaris	  
In	  de	  vorige	  paragrafen	  heeft	  u	  algemene	  informatie	  gelezen	  over	  het	  verzorgen	  van	  instructie.	  
Interessant	  en	  waardevol	  als	  	  extra	  achtergrond	  in	  uw	  rol	  als	  CBRN	  af.	  Mogelijk	  ook	  toepasbaar	  als	  u	  
in	  deze	  rol	  of	  andere	  rollen	  een	  instructie	  moet	  ontwikkelen	  en	  uitvoeren.	  

De	  instructie	  die	  u	  moet	  kunnen	  geven	  als	  CBRN	  aandachtsfunctionaris	  over	  het	  op	  een	  juiste	  wijze	  
aantrekken	  en	  uittrekken	  van	  de	  PBM	  gaan	  we	  in	  deze	  paragraaf	  behandelen.	  U	  en	  uw	  cursisten	  
hebben	  daarvoor	  de	  volgende	  hulpmiddelen:	  

1. In	  de	  e-‐learning	  is	  voor	  een	  ieder	  een	  instructiefilmpje	  beschikbaar	  over	  het	  aan-‐	  en	  uittrekken	  
van	  het	  pak.	  Vraag	  uw	  collega’s	  om	  dit	  1-‐2	  dagen	  voor	  de	  instructie	  nog	  eens	  te	  bekijken.	  
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2. De	  Instructiekaarten	  ‘Aantrekken	  PBM	  Overall	  met	  capuchon’	  en	  ‘Uittrekken…’	  uit	  het	  rode	  
boekje.	  Maak	  daar	  tijdens	  de	  praktijkinstructie	  gebruik	  van.	  Zorg	  dat	  uw	  collega’s	  deze	  kaart	  
kunnen	  gebruiken	  als	  ‘job-‐aid’	  bij	  het	  aantrekken	  van	  het	  pak.	  Bijvoorbeeld	  door	  geplastificeerd	  
op	  te	  hangen	  in	  de	  ruimte	  waar	  de	  pakken	  worden	  aangetrokken.	  

	  

Als	  u	  uw	  collega	  het	  PBM	  overall	  leert	  aantrekken	  gaat	  u	  als	  volgt	  te	  werk:	  

• U	  checkt	  de	  voorkennis	  (heeft	  hij/zij	  de	  video	  gezien,	  kent	  hij/zij	  de	  instructiekaart).	  
• U	  legt	  de	  stappen	  voor	  het	  aan-‐	  of	  uittrekken	  van	  het	  pak	  in	  de	  juiste	  volgorde,	  met	  benadrukking	  

van	  de	  kritische	  punten	  mondeling	  uit.	  
• U	  vraagt	  of	  uw	  collega	  nog	  vragen	  heeft	  en	  gaat	  daar	  zo	  nodig	  op	  in.	  
• U	  verzoekt	  uw	  collega	  om	  zelf	  het	  voortouw	  te	  nemen	  in	  het	  aan-‐	  of	  uittrekken	  van	  het	  pak.	  

o Uw	  collega	  mag	  u	  daarbij	  om	  hulp	  vragen	  (bijvoorbeeld	  de	  bevestiging	  of	  verwijdering	  van	  de	  
duct	  tape).	  	  

o Het	  initiatief	  bij	  het	  nemen	  van	  de	  verschillende	  stappen	  en	  het	  vragen	  van	  hulp/assistentie	  
ligt	  nadrukkelijk	  bij	  uw	  collega!	  

o Uw	  collega	  “denkt	  hardop”	  tijdens	  het	  aan-‐	  of	  uittrekken.	  Geef	  aan	  dat	  u	  dit	  wilt.	  
• U	  geeft	  feedback	  aan	  u	  collega	  over	  de	  wijze	  waarop	  het	  pak	  is	  aangetrokken/uitgetrokken.	  

	  

Nota	  bene!	  

• Door	  middel	  van	  de	  bovenstaande	  ‘instructiewijze’	  kunt	  u	  goed	  vaststellen	  in	  welke	  mate	  de	  
kennis,	  vaardigheid	  en	  zelfstandigheid	  ten	  aanzien	  van	  het	  aan-‐	  en	  uittrekken	  van	  het	  pak	  
aanwezigheid	  is.	  

• Geef	  feedback	  waar	  deze	  het	  meest	  effectief	  is.	  Dus	  bij	  voorkeur	  achteraf.	  Zowel	  over	  de	  goede	  
als	  de	  minder	  goede	  handelingen.	  Foutjes	  maken	  mag,	  daar	  leert	  uw	  collega	  van.	  Beperkt	  het	  
tussentijds	  ingrijpen	  door	  middel	  van	  feedback/	  het	  stellen	  van	  vragen	  (bijvoorbeeld:	  Is	  dit	  de	  
bedoeling?	  Met	  welk	  doel	  doe	  je	  dit?	  Vergeet	  je	  niet	  iets?)	  tot	  situaties	  waarin	  het	  “echt	  de	  mist	  
in	  gaat”.	  

Bovenstaande	  werkwijze	  gaan	  we	  oefenen	  tijdens	  dag	  1	  van	  de	  cursus	  CBRN	  aandachtsfunctionaris.	  
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7 De	  SGI	  Methode	  voor	  het	  geven	  van	  feedback	  

Effectieve	  feedback	  bestaat	  uit	  een	  specifieke	  boodschap	  die	  op	  basis	  van	  waargenomen	  prestaties	  
wordt	  samengesteld	  en	  overgebracht.	  Effectieve	  feedback	  gaat	  verder	  dan	  evaluaties	  of	  
interpretaties.	  Het	  zijn	  leerzame	  beschrijvingen	  van	  specifiek	  gedrag	  die	  ertoe	  kunnen	  leiden	  dat	  
iemand	  zich	  verder	  ontwikkelt	  door	  dat	  gedrag	  te	  herhalen	  of	  vermijden.	  

	  

Na	  effectieve	  feedback	  moet	  de	  ontvanger	  eigenlijk	  precies	  begrijpen	  wat	  hij/zij	  heeft	  gedaan	  en	  
welke	  impact	  dat	  op	  u	  heeft	  gehad.	  Wanneer	  feedback	  zulke	  specifieke	  en	  directe	  resultaten	  
oplevert,	  is	  er	  meer	  kans	  dat	  de	  ontvanger	  van	  feedback	  gemotiveerd	  is	  om	  een	  begin	  te	  maken	  met,	  
door	  te	  gaan	  met	  of	  op	  te	  houden	  met	  dat	  gedrag	  dat	  van	  invloed	  is	  op	  zijn/haar	  prestaties.	  

	  

Bij	  het	  geven	  van	  feedback	  kunt	  u	  veel	  voorkomende	  vergissingen	  vermijden	  als	  u	  hebt	  geleerd	  om	  
belangrijke	  informatie	  zo	  te	  communiceren	  zodat	  de	  ontvanger	  werkelijk	  begrijpt	  wat	  u	  zegt	  en	  hoe	  
hij/zij	  zich	  kan	  verbeteren.	  

	  

Een	  geschikte	  wijze	  om	  effectieve	  feedback	  te	  geven	  is	  de	  SBI-‐techniek.	  SBI	  staat	  voor	  Situation-‐
Behavior-‐Impact	  (Situatie-‐Gedrag-‐Impact:	  SGI).	  Wanneer	  u	  gebruik	  maakt	  van	  deze	  techniek	  geeft	  u	  
geen	  feedback	  in	  de	  vorm	  persoonlijke	  kritiek,	  onjuiste	  oordelen,	  vage	  mededelingen	  en	  
geringschattende	  opmerkingen	  van	  anderen,	  maar	  feedback	  die	  bestaat	  uit	  directe	  en	  objectieve	  
opmerkingen	  over	  iemands	  acties.	  Als	  de	  ontvanger	  zulke	  feedback	  te	  horen	  krijgt,	  begrijpt	  hij/zij	  
beter	  wat	  voor	  acties	  hij/zij	  kan	  ondernemen	  om	  even	  goede	  of	  betere	  prestaties	  te	  leveren	  of	  om	  
wijzigingen	  aan	  te	  brengen	  in	  gedrag	  dat	  ineffectief	  is	  of	  zelfs	  belemmerend	  werkt	  op	  prestaties.	  

	  

De	  SGI-‐techniek	  is	  een	  eenvoudige,	  effectieve	  aanpak.	  U	  geeft	  feedback	  door	  een	  beschrijving	  te	  
geven	  van	  zowel	  de	  situatie	  als	  het	  gedrag	  dat	  u	  heeft	  waargenomen,	  en	  u	  legt	  uit	  welke	  impact	  dat	  
gedrag	  heeft	  gehad	  op	  u	  (of	  anderen).	  Eenvoudig,	  direct	  en	  effectief-‐	  als	  u	  de	  drie	  stappen	  kent	  en	  
regelmatig	  in	  de	  praktijk	  brengt.	  Op	  de	  volgende	  pagina’s	  geven	  we	  aan	  hoe	  u	  elk	  onderdeel	  van	  de	  
SGI-‐techniek	  kunt	  toepassen.	  
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De	  situatie	  beschrijven	  

De	  eerste	  stap	  bij	  het	  geven	  effectieve	  feedback	  is	  het	  vastleggen	  en	  verduidelijken	  van	  de	  specifieke	  
situatie	  waarin	  het	  gedrag	  zich	  heeft	  voorgedaan.	  Als	  u	  “dinsdag	  bij	  Anne	  en	  Rob	  in	  de	  koffiekamer”	  
zegt	  in	  plaats	  van	  “een	  paar	  dagen	  geleden	  bij	  sommigen	  op	  kantoor”,	  	  vermijdt	  u	  het	  gebruik	  van	  
vage	  en	  overdreven	  opmerkingen	  waardoor	  zoveel	  kansen	  om	  effectieve	  feedback	  te	  geven,	  worden	  
verknoeid.	  Door	  een	  beschrijving	  te	  geven	  van	  de	  plaats	  en	  het	  tijdstip	  waarop	  het	  gedrag	  zich	  heeft	  
voorgedaan,	  creëert	  u	  een	  context	  voor	  de	  ontvanger	  van	  uw	  feedback,	  waardoor	  deze	  zich	  
duidelijker	  kan	  herinneren	  wat	  hij/zij	  op	  dat	  moment	  dacht	  en	  deed.	  

	  

Specificiteit	  is	  belangrijk	  voor	  het	  terughalen	  van	  de	  een	  situatie.	  Hoe	  meer	  bijzonderheden	  en	  
details	  u	  gebruikt	  voor	  een	  terugblik	  op	  een	  situatie,	  des	  te	  duidelijker	  is	  uw	  boodschap.	  

Het	  gedrag	  beschrijven	  

De	  tweede	  stap	  bij	  het	  geven	  van	  effectieve	  feedback	  is	  het	  beschrijven	  van	  gedrag.	  Dat	  is	  ook	  de	  
meest	  cruciale	  stap,	  die	  het	  vaakst	  wordt	  overgeslagen	  –	  waarschijnlijk	  omdat	  gedrag	  soms	  moeilijk	  
is	  te	  identificeren	  en	  te	  beschrijven.	  De	  meest	  voorkomende	  vergissing	  bij	  het	  geven	  van	  feedback	  is	  
het	  communiceren	  van	  een	  oordeel	  over	  een	  persoon	  in	  plaats	  van	  over	  de	  acties	  van	  die	  persoon.	  In	  
dat	  geval	  worden	  bijvoeglijke	  naamwoorden	  gebruikt	  om	  een	  beschrijving	  te	  geven	  van	  iemand	  in	  
plaats	  van	  iemands	  acties.	  Zulke	  feedback	  is	  ineffectief,	  want	  de	  ontvanger	  krijgt	  geen	  informatie	  
waaruit	  blijkt	  dat	  hij/zij,	  om	  betere	  prestaties	  te	  leveren,	  moet	  ophouden	  of	  doorgaan	  met	  bepaald	  
gedrag.	  Neem	  nu	  de	  volgende	  zinnen:	  

• Hij	  was	  onbeleefd	  tijdens	  de	  vergadering;	  	  
• Zij	  was	  ongeïnteresseerd	  tijdens	  de	  groepsdiscussie;	  
• Zij	  zag	  er	  verveeld	  uit	  bij	  de	  presentatie	  van	  haar	  team;	  
• Hij	  leek	  tevreden	  met	  het	  rapport	  dat	  hem	  werd	  gepresenteerd	  door	  zijn	  medewerkers.	  

Beschrijf	  de	  situatie	  waarin	  het	  geobserveerde	  
gedrag	  plaats	  vond.	  Hoe	  specifieker	  je	  bent	  over	  het	  

waar	  en	  wanneer,	  hoe	  beter

Help	  de	  persoon	  te	  begrijpen	  over	  welk	  gedrag	  je	  
het	  precies	  hebt.	  Doe	  alsof	  je	  een	  video	  afspeelt,	  

beschrijf	  alleen	  wat	  je	  letterlijk	  zag

Deel	  met	  de	  persoon	  de	  impact	  die	  het	  gedrag	  op	  
jou	  (of	  andere	  aanwezigen)	  had.	  Impact	  is	  hetgeen	  
wat	  jij	  en	  anderen	  ervoeren,	  je	  maakt	  je	  innerlijke	  

ervaring	  kenbaar	  aan	  de	  persoon

Situatie	  – Gedrag
Impact	  Model	  (SGI)

Situatie

Gedrag

Impact
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In	  deze	  zinnen	  wordt	  beschreven	  welke	  indruk	  een	  gedraging	  heeft	  gemaakt	  op	  een	  waarnemer	  of	  
welke	  interpretatie	  de	  waarnemer	  aan	  de	  gedragingen	  geeft.	  En	  kijk	  nu	  eens	  naar	  de	  volgende	  acties	  
waarvan	  de	  waarnemer	  getuige	  is	  geweest	  en	  die	  hebben	  geleid	  tot	  de	  bovenstaande	  indrukken	  en	  
interpretaties.	  

• Hij	  zie	  iets	  terwijl	  iemand	  aan	  het	  woord	  was	  (onbeleefd).	  
• Zij	  boog	  zich	  voorover	  op	  haar	  stoel,	  maakte	  aantekeningen	  van	  wat	  de	  anderen	  zeiden	  en	  gaf	  

daarna	  haar	  mening	  in	  de	  groep,	  waarbij	  ze	  refereerde	  aan	  wat	  de	  anderen	  hadden	  gezegd	  
(geïnteresseerd).	  

• Zij	  gaapte,	  rolde	  met	  haar	  ogen	  en	  keer	  uit	  het	  raam	  (verveeld).	  
• Hij	  glimlachte	  en	  knikte	  met	  zijn	  hoofd	  (tevreden).	  

	  

In	  deze	  zinnen	  worden	  iemands	  acties	  beschreven	  met	  werkwoorden,	  waardoor	  de	  aandacht	  gericht	  
is	  op	  zijn/haar	  feitelijke	  gedrag,	  niet	  op	  uw	  oordeel	  over	  de	  mogelijke	  betekenis	  van	  dat	  gedrag.	  Als	  u	  
eraan	  denkt	  om	  werkwoorden	  te	  gebruiken	  wanneer	  u	  gedrag	  beschrijft,	  maakt	  u	  niet	  de	  vergissing	  
gedrag	  te	  beoordelen.	  Door	  u	  te	  richten	  op	  de	  actie	  in	  plaats	  van	  de	  indruk,	  communiceert	  u	  
duidelijke	  feiten	  die	  iemand	  kan	  begrijpen	  en	  waardoor	  iemand	  zich	  kan	  laten	  leiden.	  

	  

Om	  meer	  bedreven	  te	  worden	  in	  het	  identificeren	  van	  gedrag	  en	  in	  het	  vervolgens	  effectiever	  
communiceren	  van	  wat	  u	  heeft	  gezien	  naar	  de	  ontvanger	  van	  feedback,	  moet	  u	  niet	  alleen	  
vastleggen	  wat	  iemand	  doet,	  maar	  ook	  hoe	  hij/zij	  dat	  doet.	  De	  nieuwe	  directeur	  die	  voor	  haar	  bedrijf	  
staat	  en	  zegt	  “ik	  vind	  het	  geweldig	  om	  uw	  nieuwe	  president	  te	  zijn”	  lijkt	  onoprecht	  als	  haar	  gezicht	  
zonder	  uitdrukking	  blijft,	  als	  zij	  met	  matte	  stem	  spreekt	  en	  geen	  gebaren	  maakt	  met	  haar	  handen.	  
Wanneer	  u	  de	  SGI-‐techniek	  toepast	  als	  u	  mensen	  feedback	  geeft,	  is	  het	  dus	  belangrijk	  dat	  u	  niet	  
alleen	  vastlegt	  wat	  zij	  hebben	  gezegd	  en	  gedaan,	  maar	  ook	  vastlegt	  hoe	  dat	  hebben	  gezegd	  en	  
gedaan.	  U	  kunt	  dat	  laatste	  vastleggen	  door	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  drie	  dingen;	  lichaamstaal,	  toon	  
van	  de	  stem	  en	  spreektrant	  en	  woordkeuze.	  

	  

Lichaamstaal,	  dat	  wordt	  toegepast	  bij	  non-‐verbale	  communicatie,	  bestaat	  onder	  meer	  uit	  
gelaatsuitdrukkingen,	  oogbewegingen,	  lichaamshoudingen	  en	  handgebaren.	  

	  

Toon	  van	  de	  stem	  en	  spreektrant	  hebben	  betrekking	  op	  de	  toonhoogte,	  de	  snelheid	  en	  het	  
geluidsniveau	  waarop	  iemand	  spreekt,	  en	  de	  pauzes	  die	  hij/zij	  inlast.	  Eigenaardigheden	  in	  iemands	  
stemgebruik	  zijn	  soms	  moeilijk	  te	  identificeren	  en	  te	  beschrijven,	  maar	  zijn	  voor	  het	  geven	  van	  
feedback	  wel	  bruikbare	  voorbeelden	  van	  iemands	  gedrag.	  	  

	  

Iemands	  woordkeuze	  is	  vaak	  het	  minst	  belangrijkste	  component	  van	  het	  effect	  van	  gedag.	  Toch	  kan	  
het	  vastleggen	  van	  specifieke	  woorden	  die	  iemand	  in	  een	  specifieke	  situatie	  gebruikt,	  u	  helpen	  bij	  
het	  geven	  van	  effectieve	  feedback.	  
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Mensen	  reageren	  op	  non-‐verbale	  signalen	  en	  tekens	  vaak	  onbewust	  meer	  dan	  op	  verbale	  tekens.	  
Sommige	  onderzoekers	  spreken	  zelfs	  van	  een	  verhouding	  60%	  lichaamstaal,	  30%	  stem	  en	  
spreektrant,	  en	  10%	  daadwerkelijke	  inhoud.	  

De	  impact	  overbrengen	  

De	  laatste	  stap	  bij	  het	  overbrengen	  van	  effectieve	  feedback	  is	  het	  aangeven	  van	  de	  	  impact	  die	  
iemands	  gedrag	  heeft	  gehad	  op	  u	  (of	  anderen).	  De	  impact	  die	  u	  wilt	  communiceren,	  bestaat	  uit	  uw	  
reactie	  op	  het	  gedrag.	  U	  kunt	  op	  twee	  manier	  aangeven	  wat	  voor	  impact	  iemands	  gedrag	  op	  u	  had.	  

1. U	  kunt	  iemand	  gedrag	  evalueren	  of	  beoordelen:	  “Ik	  vond	  dat	  je	  interesse	  toonde	  toen	  je	  de	  groep	  
vroeg	  wat	  ze	  ervan	  vonden”.	  Deze	  tactiek	  is	  de	  meest	  gebruikte,	  maar	  ook	  de	  minst	  effectieve	  
van	  de	  twee,	  want	  de	  ontvanger	  van	  de	  feedback	  kan	  over	  uw	  interpretatie	  van	  het	  gedrag	  gaan	  
argumenteren	  

2. U	  kunt	  erkennen	  dat	  iemands	  gedrag	  bepaalde	  emoties	  heeft	  losgemaakt	  bij	  u.	  “Toen	  jij	  tijdens	  
de	  vergadering	  tegen	  mij	  zei	  dat	  ik	  me	  “overdreven”	  veel	  zorgen	  maakte	  over	  de	  deadlines	  voor	  
producten,	  voelde	  ik	  me	  gekleineerd”.	  Dit	  is	  wellicht	  een	  effectievere	  aanpak	  dan	  de	  eerste	  
tactiek,	  want	  u	  reageert	  oprecht	  op	  iemands	  gedrag	  en	  u	  bent	  de	  enige	  die	  dat	  zo	  ervaart.	  De	  
ontvanger	  van	  uw	  feedback	  kan	  uw	  eigen	  ervaringen	  niet	  zomaar	  terzijde	  schuiven,	  en	  zal	  
daarom	  waarschijnlijk	  beter	  luisteren	  naar	  wat	  u	  zegt.	  

	  

Als	  u	  de	  impact	  van	  iemands	  gedrag	  op	  uzelf	  communiceert	  naar	  de	  persoon	  in	  kwestie,	  maakt	  u	  
hem/haar	  deelgenoot	  van	  uw	  standpunt	  en	  vraagt	  u	  hem/haar	  om	  dat	  gedrag	  van	  uw	  kant	  te	  
bekijken.	  Dat	  u	  hem/haar	  in	  uw	  gevoelens	  laat	  delen,	  wekt	  vertrouwen,	  wat	  vervolgens	  kan	  leiden	  
tot	  betere	  communicatie	  en	  nog	  effectievere	  feedback.	  

	  

Als	  u	  de	  impact	  zo	  effectief	  mogelijk	  wilt	  aangeven,	  moet	  u	  zich	  aanwennen	  om	  feedback	  te	  geven	  in	  
de	  vorm	  van	  dit	  soort	  zinnen:	  	  
“Toen	  jij	  dit	  (gedrag)	  deed,	  voelde	  ik	  (impact)”	  of	  “Toen	  jij	  zei	  (gedrag),	  was	  ik	  (impact)”.	  	  
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8 Vragen	  om	  tot	  een	  OTO	  plan	  te	  komen	  

Als	  u	  een	  opleidingsplan	  wilt	  maken	  voor	  een	  groep	  functionarissen	  dan	  kunt	  u	  de	  volgende	  vragen	  
als	  leidraad	  gebruiken	  om	  tot	  dit	  opleidingsplan	  te	  komen.	  

	  

Vragen	  over	  planvorming	  

• Is	  er	  binnen	  de	  organisatie	  een	  werkwijze	  en	  protocollen	  bij	  de	  opvang	  van	  chemische	  
slachtoffers	  vastgesteld	  

• Zijn	  er	  rolkaarten	  en	  instructiekaarten	  vastgesteld	  voor	  de	  verschillende	  rollen	  bij	  de	  opvang	  van	  
chemische	  slachtoffers	  

• Is	  vastgesteld	  hoe	  deze	  rollen	  zijn	  verdeeld	  bij	  een	  	  CBRN-‐incident	  over	  de	  verschillende	  
verpleegkundigen	  en	  artsen?	  

• Zijn	  verpleegkundigen	  en	  artsen	  bekend	  met	  deze	  protocollen	  en	  werkwijzen?	  

Deze	  kennis	  kan	  overgebracht	  worden	  door	  middel	  van	  opleiding	  over	  de	  organisatie/SEH-‐specifieke	  
planvorming,	  rol-‐	  en	  instructiekaarten	  

	  

Vragen	  over	  opleidingsbehoefte	  

• Breng	  voor	  de	  betrokken	  SEH	  medewerkers	  (verpleegkundigen	  en	  artsen)	  in	  kaart	  welke	  
afwijkingen	  in	  afwijking	  de	  rolkaarten	  en	  instructiekaarten	  impliceren	  ten	  opzichte	  van	  de	  
reguliere	  opvang	  van	  andere	  spoedeisende	  slachtoffers.	  

• Breng	  de	  benodigde	  voorkennis	  per	  deelnemer	  in	  kaart	  

o Inzicht	  krijgen	  in	  de	  plannen	  en	  procedures	  die	  gelden	  bij	  de	  opvang	  van	  een	  chemisch	  
(besmet)	  slachtoffer.	  Kennis	  hebben	  van	  de	  rolkaarten	  en	  instructiekaarten	  voor	  de	  
toekomstige	  eigen	  rol	  bij	  de	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers.	  

o Herkennen	  van	  mogelijke	  chemische	  slachtoffers,	  en	  herkennen	  van	  besmetting(sgevaar).	  	  

o Inzicht	  krijgen	  in	  veiligheidsaspecten	  bij	  presentatie	  van	  chemische	  slachtoffers	  en	  welke	  
beschermingsmaatregelen	  mogelijk	  en	  nodig	  zijn	  bij	  hun	  opvang	  en	  behandeling.	  

o Inzicht	  krijgen	  in	  de	  indicatie	  voor	  ontsmetting	  en	  de	  wijze	  waarop	  een	  chemisch	  besmet	  
slachtoffer	  wordt	  ontsmet.	  

o Inzicht	  krijgen	  in	  essentiële	  medische	  aspecten	  van	  de	  opvang	  van	  een	  chemisch	  slachtoffer.	  

• Wie	  kan	  informatie	  verschaffen	  over	  de	  bovenstaande	  benodigde	  voorkennis	  (medewerkers	  
zelf?/Leidinggevende?/P&O?)	  

Deze	  basiskennis	  kan	  aangeboden	  worden	  door	  volgen	  van	  enkele	  e-‐learning	  modules	  van	  het	  
Netwerk	  Acute	  Zorg	  Brabant	  (NAZB)	  over	  awareness,	  veiligheid	  en	  persoonlijke	  bescherming,	  
medische	  opvang	  en	  ontsmetting	  van	  chemische	  slachtoffers.	  
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Vragen	  over	  trainingsbehoefte	  

• Breng	  per	  deelnemer	  de	  vaardigheid	  in	  kaart	  met	  betrekking	  tot:	  

• Proces	  van	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers	  met	  aandacht	  voor	  proces	  

• Taken	  met	  betrekking	  tot	  de	  inrichting	  van	  de	  SEH,	  	  

• Aantrekken	  van	  persoonlijke	  beschermingsmiddelen	  (PBM)	  

• Werken	  met	  persoonlijke	  beschermingsmiddelen	  (PBM)	  

• Wie	  kan	  informatie	  verschaffen	  over	  de	  bovenstaande	  benodigde	  vaardigheden	  (medewerkers	  
zelf?/Leidinggevende?/P&O?)	  

Deze	  deelvaardigheden	  kunnen	  worden	  geïnstrueerd	  in	  separate	  praktijkinstructies	  

	  

Vragen	  over	  Oefenbehoefte	  

• Om	  vast	  te	  stellen	  of	  deelnemers	  met	  de	  juiste	  voorkennis,	  de	  juiste	  vaardigheden	  kunnen	  laten	  
zien	  tijdens	  een	  CBRN-‐incident	  kan	  een	  scenario-‐gebaseerde	  oefening	  worden	  uitgevoerd	  
waarbij	  iedere	  deelnemer	  in	  zijn	  rol	  (op	  basis	  van	  de	  eigen	  rol-‐en	  instructiekaarten)	  zijn	  
vaardigheid	  kan	  tonen.	  
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9 Pulseweb	  voor	  modulebegeleiders	  

Als	  trainer	  heeft	  u	  een	  ander	  inlogscherm	  bij	  inloggen	  in	  uw	  e-‐learning	  omgeving	  dan	  als	  deelnemer.	  
Hier	  kunnen	  drie	  situaties	  bestaan:	  

1. Uw	  ziekenhuis	  gebruikt	  het	  ZO!plein	  als	  e-‐learning	  omgeving.	  

2. Uw	  ziekenhuis	  gebruikt	  Pulseweb	  als	  e-‐learning	  omgeving,	  maar	  niet	  het	  ZO!plein.	  

3. Uw	  ziekenhuis	  gebruikt	  een	  andere	  e-‐learning	  omgeving.	  

Deze	  handreiking	  voor	  modulebegeleiders	  gaat	  in	  op	  een	  PulseWeb	  omgeving	  (bijv.	  op	  het	  ZO!plein).	  
Na	  het	  inloggen	  ziet	  u	  in	  welke	  rol	  u	  verder	  kunt	  indien	  u	  meerdere	  rollen	  heeft	  in	  het	  ZO!plein:	  

	  

U	  krijgt	  de	  rechten	  voor	  uw	  rol	  als	  trainer	  van	  de	  beheerder	  van	  het	  ZO!plein,	  uw	  eigen	  Pulseweb	  
beheerder	  of	  de	  beheerder	  van	  uw	  eigen	  e-‐learning	  systeem.	  	  

	  

Beginscherm	  van	  de	  trainer	  

Klik	  op	  de	  trainersrol	  en	  er	  opent	  zich	  het	  volgende	  scherm	  als	  u	  trainer	  bent.	  Op	  dit	  scherm	  ziet	  u	  
alle	  modules	  waarvan	  u	  modulebegeleider	  bent.	  U	  kunt	  de	  vorderingen	  van	  uw	  cursisten	  bekijken	  
door	  eerst	  op	  een	  van	  de	  modules	  te	  klikken:	  
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Na	  het	  klikken	  op	  een	  module	  ziet	  u	  de	  groep	  cursisten	  die	  zijn	  gekoppeld	  aan	  die	  module.	  In	  dit	  
scherm	  kunt	  u	  op	  een	  individuele	  cursist	  klikken;	  u	  krijgt	  dan	  de	  resultaten	  van	  deze	  cursist	  voor	  de	  
opgaven	  bij	  deze	  module	  te	  zien.	  
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Mail	  naar	  cursisten	  

U	  heeft	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  hele	  groep	  een	  mail	  te	  sturen,	  hiervoor	  klikt	  u	  op	  
Groep	  e-‐mailen.	  Het	  is	  verstandig	  om	  alle	  e-‐mail	  ook	  naar	  uzelf	  te	  sturen,	  omdat	  
de	  mail	  niet	  later	  niet	  meer	  toegankelijk	  is	  in	  het	  systeem.	  Zet	  uw	  eigen	  
mailadres	  in	  het	  vak	  ‘Ook	  aan’	  (werkt	  niet	  in	  het	  vak	  ‘CC’).	  
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Indien	  u	  een	  cursist	  persoonlijk	  en	  mail	  wilt	  sturen	  klikt	  u	  op	  de	  envelop	  rechtsboven	  in	  het	  scherm.	  
Ook	  hier	  adviseren	  wij	  om	  uw	  eigen	  e-‐mailadres	  in	  te	  vullen	  in	  de	  ‘Ook	  aan’.	  

	  

	  

Het	  kan	  gebeuren	  dan	  een	  individuele	  of	  groepsmail	  verdwijnt	  na	  aanklikken	  van	  de	  opdracht.	  In	  dat	  
geval	  nogmaals	  de	  opdrachtregel	  aanklikken,	  dan	  komt	  de	  mail	  alsnog.	  Check	  goed	  de	  adressering.	  
Als	  u	  een	  eerdere	  mail	  niet	  heeft	  weggestuurd	  (bijvoorbeeld	  omdat	  u	  even	  oefende)	  kan	  nog	  een	  
‘oud’	  mailadres	  in	  het	  adresveld	  staan.	  Het	  gaat	  goed	  als	  u	  de	  mail	  annuleert	  en	  wederom	  een	  mail	  
naar	  de	  betreffende	  persoon	  of	  groep	  aanmaakt.	  

	  

Gemaakte	  opdrachten	  

Pulseweb	  houdt	  ook	  een	  teller	  bij	  van	  het	  aantal	  gemaakte	  opdrachten.	  Vragen	  die	  cursisten	  aan	  u	  
als	  modulebegeleider	  hebben	  worden	  ook	  verstuurd	  naar	  uw	  mailadres	  dat	  in	  Pulseweb	  bekend	  is.	  

	  

	  

Andere	  functies	  

Na	  het	  volgen	  van	  het	  onderwijs	  kunt	  u	  een	  digitaal	  evaluatieformulier	  klaar	  
zetten	  voor	  uw	  cursisten.	  Klik	  hiervoor	  op	  Evaluaties	  opvragen.	  	  Als	  er	  
evaluaties	  zijn	  ingevuld	  dan	  kunt	  u	  deze	  inzien	  via	  dezelfde	  link.	  
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Achter	  de	  link	  Trainer	  instructies	  kan	  de	  ontwikkelaar	  van	  het	  onderwijs	  zijn	  of	  haar	  les	  opzet	  
opbergen.	  	  

	  

Vragen	  en	  opdrachten	  

Via	  deze	  twee	  knoppen	  kunt	  u	  snel	  naar	  alle	  opdrachten	  die	  zijn	  
ingeleverd	  of	  naar	  vragen	  die	  zijn	  gesteld	  door	  cursisten.	  De	  vragen	  die	  
gesteld	  worden	  komen	  ook	  in	  uw	  persoonlijke	  e-‐mail	  box	  binnen.	  We	  
raden	  u	  aan	  om	  de	  vraag	  via	  het	  systeem	  te	  beantwoorden	  anders	  blijft	  
deze	  staan	  als	  onbeantwoord	  staan.	  

	  

De	  opdrachten	  komen	  niet	  buiten	  het	  systeem,	  hiervoor	  moet	  u	  dus	  periodiek	  inloggen	  om	  te	  zien	  of	  
er	  opdrachten	  zijn	  ingeleverd.	  U	  kunt	  de	  cursisten	  vragen	  om	  eventueel	  even	  een	  mail	  te	  sturen	  als	  
ze	  snel	  antwoord	  willen	  op	  de	  ingeleverde	  opdracht.	  

	  

Indien	  er	  opdrachten	  zijn	  ingeleverd	  verschijnt	  de	  uitwerking	  waarop	  u	  kunt	  reageren	  op	  dezelfde	  
wijze	  als	  bij	  een	  vraag.	  

	  

Cursus	  agenda	  

Door	  rechtsonder	  op	  rooster	  of	  links	  op	  de	  knop	  te	  doen	  te	  klikken	  
wordt	  een	  agenda	  geopend.	  Hierin	  zijn	  uw	  activiteiten	  die	  gepland	  
staan	  via	  dit	  systeem	  te	  zien.	  Door	  op	  de	  activiteit	  te	  klikken	  krijgt	  u	  
rechts	  op	  het	  scherm	  details	  te	  zien.	  

Door	  op	  openen	  te	  klikken	  gaat	  u	  rechtstreeks	  naar	  de	  activiteit.	  En	  
komt	  u	  weer	  in	  het	  overzicht	  van	  de	  cursisten	  die	  bij	  die	  activiteit	  
horen	  (module).	  
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Rapporten	  

Het	  rapport	  toont	  de	  trainingsdagen	  die	  gekoppeld	  zijn	  aan	  de	  trainer	  en	  geeft	  in	  één	  overzicht	  aan	  
of	  er	  al	  werk	  is	  verricht	  door	  de	  deelnemers.	  Per	  trainingsdag	  kan	  worden	  doorgeklikt	  naar	  de	  
detailvoortgang	  van	  de	  deelnemers.	  

	  

Klik	  op	  de	  knop	  rapportage:	  	  

	  

Klik	  op	  de	  balk	  resultaten:	  	  

	  

Klik	  in	  het	  submenu	  op	  Voortgang	  per	  training	  (1T):	  

	  

U	  krijgt	  dan	  het	  volgende	  scherm	  met	  een	  overzicht	  van	  trainingen	  onder	  uw	  beheer.:	  
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Klik	  op	  de	  gewenste	  module.	  U	  ziet	  een	  kader	  verschijnen	  met	  ‘Details	  per	  deelnemer’.	  Klik	  binnen	  
dit	  kader	  om	  naar	  het	  bijbehorende	  subrapport	  te	  gaan.	  	  

	  

	  

U	  krijgt	  dan	  het	  volgende	  subrapport.	  In	  de	  kolom	  ‘Opdr’	  ziet	  u	  welke	  deelnemers	  hoeveel	  
opdrachten	  hebben	  gemaakt.	  De	  kolommen	  GT	  en	  AF	  gelden	  niet	  voor	  de	  CBRN	  modules.	  De	  CBRN	  
modules	  kunnen	  in	  Pulseweb	  nooit	  worden	  ‘Voltooid’	  omdat	  er	  geen	  formele	  eindtoets	  bestaat.	  
Daarom	  staat	  ‘Voltooid’	  altijd	  op	  ‘nee’,	  ook	  al	  zijn	  alle	  opdrachten	  voltooid.	  

	  

	  

Terug	  naar	  beginscherm	  

Vanuit	  alle	  schermen	  gaat	  u	  zo	  weer	  terug	  naar	  het	  beginscherm	  (knoppen	  rechts	  boven):	  

	  

	  

Veel	  succes	  als	  modulebegeleider.	  In	  de	  cursus	  bespreken	  we	  op	  welke	  wijze	  u	  hulp	  krijgt	  bij	  het	  
beantwoorden	  van	  vragen	  waar	  u	  in	  eerste	  instantie	  zelf	  niet	  helemaal	  uit	  komt.	  
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10 Werkwijze	  bij	  praktijktraining	  SEH	  medewerkers	  

Na	  het	  opdoen	  van	  basiskennis	  (CBRN	  basismodule)	  sluiten	  de	  SEH	  medewerkers	  de	  opleiding	  af	  met	  
een	  korte	  training.	  Deze	  checklist	  geeft	  SEH	  aandachtsfunctionarissen	  houvast	  voor	  het	  doorlopen	  
van	  de	  praktische	  training	  van	  hun	  SEH	  collega’s.	  Alle	  SEH	  cursisten	  hebben	  de	  basiskennis	  opgedaan,	  
en	  de	  SEH	  aandachtsfunctionaris	  heeft	  (althans	  dat	  is	  de	  bedoeling)	  inzicht	  in	  de	  prestaties	  van	  de	  
SEH	  medewerkers	  daarbij.	  Uitgangspunt	  is	  een	  kleine	  groep	  met	  een	  even	  aantal	  deelnemers	  (4	  of	  6),	  
en	  60	  minuten	  tijd	  voor	  dit	  trainingsonderdeel.	  

10.1 Uitgangspunten	  
Alle	  SEH	  cursisten	  hebben	  bij	  de	  praktijkopdrachten	  van	  de	  CBRN	  basismodule	  al	  de	  opbergplaats	  van	  
het	  ontsmettingsmateriaal	  en	  de	  locatie	  van	  de	  ontsmettingszone	  gevonden,	  de	  opslaglocatie	  
ontgrendeld	  en	  de	  PBM	  zien	  liggen.	  Dat	  is	  dus	  niet	  nieuw,	  en	  de	  SEH	  aandachtsfunctionaris	  kan	  
bijvoorbeeld	  de	  groep	  bijeen	  laten	  komen	  op	  de	  opslaglocatie	  van	  het	  ontsmettingsmateriaal.	  Om	  de	  
tijdsinvestering	  beperkt	  te	  houden	  bestaat	  de	  praktische	  training	  uitsluitend	  uit:	  

• Het	  op	  de	  juiste	  wijze	  aantrekken	  van	  de	  in	  het	  ziekenhuis	  gebruikelijke	  Persoonlijke	  
Beschermingsmiddelen	  (PBM).	  

• Het	  enige	  minuten	  rondlopen	  in	  de	  aangetrokken	  PBM.	  
• Het	  op	  de	  juiste	  wijze	  uittrekken	  van	  de	  in	  het	  ziekenhuis	  gebruikelijke	  PBM.	  
• Het	  helpen	  van	  een	  collega	  bij	  het	  aan-‐	  en	  uittrekken	  van	  PBM.	  

10.2 Beschermingsniveaus	  van	  PBM	  
De	  gebruikte	  PBM	  zijn	  afhankelijk	  van	  de	  aard	  en	  de	  plaats	  in	  de	  ontsmettingsketen	  waar	  de	  
werkzaamheden	  plaatsvinden,	  en	  van	  de	  afspraken	  in	  het	  ziekenhuis.	  We	  onderscheiden	  voor	  het	  
gemak	  twee	  beschermingsniveaus:	  laag	  en	  hoog.	  Hieronder	  wordt	  kort	  beschreven	  uit	  welke	  
onderdelen	  elk	  beschermingsniveau	  bestaat,	  en	  welke	  aandachtpunten	  gelden	  voor	  de	  aan-‐	  en	  
uitkleedprocedures.	  De	  aanname	  daarbij	  is	  dat	  voor	  de	  gebruikte	  PBM	  een	  gedetailleerde	  handleiding	  
beschikbaar	  is,	  waarin	  elke	  stap	  van	  aan-‐	  en	  uitkleden	  liefst	  met	  foto’s	  wordt	  geïllustreerd.	  

	  

We	  gaan	  uit	  van	  standaard	  PBM	  geschikt	  voor	  bescherming	  bij	  het	  ontvangen,	  ontkleden	  en	  
ontsmetten	  van	  besmette	  patiënten.	  Dergelijke	  PBM	  kan	  ook	  worden	  gebruikt	  voor	  slachtoffers	  
besmet	  met	  vluchtige	  zeer	  toxische	  stoffen	  die	  wachten	  op	  ontsmetting.	  Onderdelen:	  

1. Chemisch	  bestendige	  handschoenen	  1	  of	  2	  paar.	  
2. Tyvek	  of	  Microchem	  overall	  met	  capuchon.	  
3. Adem-‐	  en	  oogbescherming:	  

a. Goggle	  voor	  oogbescherming	  (ook	  voor	  dampen	  en	  gassen)	  en	  masker	  met	  ABEK-‐P3	  filter	  
b. Volgelaatsmasker	  met	  ABEK/P3	  filter	  

4. Chemisch	  bestendige	  laarzen	  (eventueel	  overschoenen:	  Tyvek,	  Microchem).	  
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Checklist	  bij	  aankleden,	  werkzaamheden	  en	  uitkleden:	  

¨ Eerst	  naar	  het	  toilet	  en	  drinken	  voor	  aantrekken	  PBM.	  
¨ Twee	  paar	  handschoenen	  over	  elkaar	  gebruiken.	  
¨ Goede	  huidbedekking.	  Vooral	  aandacht	  voor	  gezicht.	  Letten	  op	  capuchon.	  
¨ Goed	  afsluiten	  ruimte	  tussen	  handschoen	  en	  mouw.	  Gebruik	  duct	  tape.	  
¨ Pijpen	  van	  overal	  goed	  over	  de	  laarzen	  heen	  trekken.	  
¨ Regelmatig	  drinken	  (lichaam	  van	  hulpverlener	  warmt	  op	  in	  pak).	  
¨ Bij	  uitkleden	  bij	  uitrusting	  met	  2	  paar	  handschoenen:	  

¨ letten	  op	  uittrekken	  van	  eerste	  paar	  handschoenen	  voor	  uittrekken	  rest	  van	  PBMs.	  	  
¨ als	  laatste	  het	  tweede	  paar	  handschoenen	  uittrekken.	  

¨ Bij	  uitkleden	  met	  1	  paar	  handschoenen:	  
¨ Eerst	  rits	  openen,	  dan	  adem-‐	  en	  oogbescherming	  en	  capuchon	  afdoen.	  
¨ Pak	  en	  handschoenen	  samen	  uitrrekken.	  

¨ Zorgen	  voor	  goede	  afsluitbare	  plastic	  zakken	  of	  afsluitbare	  ton	  voor	  opbergen	  gebruikte	  PBM.	  
¨ Aparte	  zak	  of	  ton	  voor	  herbruikbare	  spullen	  (halfgelaatsmasker,	  bril)	  en	  plaats	  om	  laarzen	  te	  

plaatsen.	  
¨ PBM	  niet	  dragen	  op	  plaatsen	  waar	  geen	  PBM	  nodig	  zijn.	  Kan	  verschil	  in	  risicoperceptie	  opleveren	  

en	  vervuiling	  van	  ‘schone’	  gebieden.	  

	  

Er	  bestaan	  ook	  pakken	  uit	  één	  stuk	  met	  een	  motor	  aangedreven	  circulatie	  van	  verse	  lucht,	  die	  via	  
filterbussen	  wordt	  aangezogen.	  De	  aankleedinstructie	  is	  vrij	  specifiek	  voor	  het	  gekozen	  pak,	  en	  wordt	  
daarom	  hier	  niet	  verder	  behandeld.	  

10.3 Werkwijze	  tijdens	  de	  praktijkinstructie	  
Hieronder	  volgt	  een	  voorbeeld	  van	  een	  werkwijze	  voor	  een	  praktijkinstructie	  met	  4	  (maximaal	  6,	  
maar	  dat	  is	  vrij	  veel)	  cursisten	  (uw	  SEH	  collega’s)	  en	  één	  SEH	  aandachtsfunctionaris	  (uzelf).	  U	  en	  uw	  
cursisten	  hebben	  daarvoor	  de	  volgende	  hulpmiddelen:	  

1. In	  de	  e-‐learning	  is	  voor	  een	  ieder	  een	  instructiefilmpje	  beschikbaar	  over	  het	  aan-‐	  en	  uittrekken	  
van	  het	  pak.	  Vraag	  uw	  collega’s	  om	  dit	  1-‐2	  dagen	  voor	  de	  instructie	  nog	  eens	  te	  bekijken.	  

2. De	  Instructiekaarten	  ‘Aantrekken	  PBM	  Overall	  met	  capuchon’	  en	  ‘Uittrekken…’	  uit	  het	  rode	  
boekje.	  Maak	  daar	  tijdens	  de	  praktijkinstructie	  gebruik	  van.	  Zorg	  dat	  uw	  collega’s	  deze	  kaart	  
kunnen	  gebruiken	  als	  ‘job-‐aid’	  bij	  het	  aantrekken	  van	  het	  pak.	  Bijvoorbeeld	  door	  geplastificeerd	  
op	  te	  hangen	  in	  de	  ruimte	  waar	  de	  pakken	  worden	  aangetrokken.	  

	  

Voorafgaand	  aan	  de	  training	  legt	  de	  SEH	  aandachtsfunctionaris	  per	  groep	  het	  volgende	  klaar:	  

• Een	  volledige	  set	  PBM.	  	  
• Enkele	  gebruiksvoorwerpen	  benodigd	  voor	  ontsmetting	  en/of	  medisch	  handelen:	  injectiespuit,	  

pen	  en	  papier	  (of	  whiteboard	  en	  watervaste	  stift),	  stethoscoop,	  leukosilk	  (voor	  endotracheale	  
tube,	  bevestigen	  infuussysteem).	  	  

• Eén	  geplastificeerde	  instructiekaart	  voor	  aantrekken	  PBM	  en	  één	  voor	  uittrekken	  PBM.	  
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Bij	  de	  instructie	  over	  het	  op	  een	  juiste	  wijze	  aantrekken	  en	  uittrekken	  van	  de	  PBM	  gaat	  u	  als	  volgt	  te	  
werk:	  	  

• U	  checkt	  de	  voorkennis	  (heeft	  hij/zij	  de	  video	  gezien,	  kent	  hij/zij	  de	  instructiekaart).	  
• U	  legt	  de	  stappen	  voor	  het	  aan-‐	  of	  uittrekken	  van	  het	  pak	  in	  de	  juiste	  volgorde,	  met	  benadrukking	  

van	  de	  kritische	  punten	  mondeling	  uit.	  
• U	  vraagt	  of	  uw	  collega	  nog	  vragen	  heeft	  en	  gaat	  daar	  zo	  nodig	  op	  in.	  
• U	  verzoekt	  uw	  collega	  om	  zelf	  het	  voortouw	  te	  nemen	  in	  het	  aan-‐	  of	  uittrekken	  van	  het	  pak.	  

o Uw	  collega	  mag	  u	  daarbij	  om	  hulp	  vragen	  (bijvoorbeeld	  de	  bevestiging	  of	  verwijdering	  van	  de	  
duct	  tape).	  	  

o Het	  initiatief	  bij	  het	  nemen	  van	  de	  verschillende	  stappen	  en	  het	  vragen	  van	  hulp/assistentie	  
ligt	  nadrukkelijk	  bij	  uw	  collega!	  

o Uw	  collega	  “denkt	  hardop”	  tijdens	  het	  aan-‐	  of	  uittrekken.	  Geef	  aan	  dat	  u	  dit	  wilt.	  
• U	  geeft	  feedback	  aan	  u	  collega	  over	  de	  wijze	  waarop	  het	  pak	  is	  aangetrokken/uitgetrokken.	  

	  

Nota	  bene!	  

• Door	  middel	  van	  de	  bovenstaande	  ‘instructiewijze’	  kunt	  u	  goed	  vaststellen	  in	  welke	  mate	  de	  
kennis,	  vaardigheid	  en	  zelfstandigheid	  ten	  aanzien	  van	  het	  aan-‐	  en	  uittrekken	  van	  het	  pak	  
aanwezigheid	  is.	  

• Geef	  feedback	  waar	  deze	  het	  meest	  effectief	  is.	  Dus	  bij	  voorkeur	  achteraf.	  Zowel	  over	  de	  goede	  
als	  de	  minder	  goede	  handelingen.	  Foutjes	  maken	  mag,	  daar	  leert	  uw	  collega	  van.	  Beperkt	  het	  
tussentijds	  ingrijpen	  door	  middel	  van	  feedback/	  het	  stellen	  van	  vragen	  (bijvoorbeeld:	  Is	  dit	  de	  
bedoeling?	  Met	  welk	  doel	  doe	  je	  dit?	  Vergeet	  je	  niet	  iets?)	  tot	  situaties	  waarin	  het	  “echt	  de	  mist	  
in	  gaat”.	  

	  

Voor	  deze	  instructie	  geldt	  ongeveer	  de	  volgende	  agenda.	  De	  tijden	  in	  de	  agenda	  zijn	  relatief:	  00:00	  is	  
de	  start	  van	  de	  training.	  Zoals	  u	  zult	  merken	  is	  deze	  agenda	  vrij	  strak	  en	  vraagt	  van	  u	  een	  goede	  
tijdsbeheersing.	  
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00:00	   Convocatie,	  welkom	  

00:02	   Uitleg	  van	  wat	  er	  gaat	  gebeuren,	  wat	  de	  cursisten	  moeten	  doen.	  Geef	  boven	  genoemde	  
aandachtspunten	  direct	  aan.	  

00:06	   Uitleg	  over	  de	  logistiek	  en	  organisatie	  van	  de	  opvang	  van	  chemische	  slachtoffers	  in	  het	  eigen	  
ziekenhuis:	  

• Plaats	  waar	  de	  spullen	  voor	  ontsmetting	  liggen	  (voor	  zover	  nog	  niet	  in	  CBRN	  basismodule	  
behandeld).	  Waar	  kunnen	  medewerkers	  zich	  omkleden.	  

• Aanvoerroute	  per	  ambulance.	  Waar	  stopt	  de	  ambulance	  en	  worden	  de	  slachtoffers	  
overgedragen.	  

• Op	  welke	  plek	  wordt	  de	  ontsmettingszone	  ingericht.	  
• Waar	  gaan	  de	  slachtoffers	  de	  ontsmettingszone	  in,	  welke	  stappen	  doorlopen	  ze,	  waar	  

komen	  ze	  er	  weer	  uit.	  
• Looproute	  van	  schone	  slachtoffers	  naar	  de	  SEH	  voor	  verdere	  behandeling.	  
• Voor	  slachtoffers	  op	  de	  SEH	  wachtkamer	  en/of	  bij	  detectie	  van	  besmetting	  tijdens	  triage.	  

Hoe	  komen	  dergelijke	  slachtoffers	  van	  de	  SEH	  naar	  de	  ontsmettingsruimte.	  

00:16	   Samenstellen	  van	  teams	  van	  twee	  van	  ongeveer	  gelijke	  grootte.	  Check	  of	  iedereen	  recent	  de	  
instructies	  en	  filmpjes	  nog	  heeft	  bekeken.	  Uitdelen	  van	  aan-‐	  en	  uitkleedinstructies.	  
Mondelinge	  uitleg	  van	  aankleedprocedure.	  

00:20	   Aantrekken	  PBM	  door	  eerste	  cursist	  per	  koppel.	  Collega	  ondersteunt	  en	  geeft	  eerste	  
feedback	  over	  procedure	  en	  eindresultaat.	  U	  kijkt	  en	  beoordeelt	  mee,	  corrigeert	  en	  geeft	  
feedback.	  Even	  rondlopen	  en	  materiaal	  (pen,	  tape,	  etc.)	  aanpakken	  en	  gebruiken.	  

00:30	   Mondelinge	  uitleg	  volgorde	  uitkleedprocedure.	  	  

00:33	   Uittrekken	  PBM	  door	  eerste	  cursist	  per	  koppel.	  De	  tweede	  cursist	  per	  koppel	  ondersteunt.	  U	  
geeft	  feedback	  over	  de	  werkwijze.	  

00:40	   Aantrekken	  PBM	  door	  tweede	  cursist	  per	  koppel.	  Collega	  ondersteunt	  en	  geeft	  eerste	  
feedback	  over	  procedure	  en	  eindresultaat.	  U	  kijkt	  en	  beoordeelt	  mee,	  corrigeert	  en	  geeft	  
feedback.	  Even	  rondlopen	  en	  materiaal	  (pen,	  tape,	  etc.)	  aanpakken	  en	  gebruiken.	  

00:50	   Uittrekken	  PBM	  door	  tweede	  cursist	  per	  koppel.	  

00:55	   Korte	  evaluatie:	  was	  het	  lastig,	  hoe	  voelde	  het	  in	  pak,	  welke	  handelingen	  lukten	  wel	  en	  welke	  
niet.	  

00:60	   Einde	  praktijkinstructie.	  

	  


