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Regionale Trauma Training 
Verpleegkundig Vervolg Onderwijs 
(RTT-VVO)

Achtergrond
Zorg aan traumapatiënten vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van
professionals. Zowel prehospitaal als in de ziekenhuizen wordt de ABCDE
systematiek gebruikt bij de opvang van traumapatiënten. Hiervoor volgen
professionals een initiële tweedaagse training en vervolgens minimaal een
keer per vier jaar een eendaagse herhalingstraining.

Netwerk Acute Zorg Euregio organiseert vanaf 2018 deze tweedaagse
trainingen in de eigen regio: de Regionale Trauma Training – Verpleegkundig
Vervolg Onderwijs (RTT-VVO).

Deze tweedaagse training wordt 2 keer per jaar in de regio georganiseerd,
onder verantwoordelijkheid van Acute Zorg Euregio, in samenwerking met
CIVO-zorgopleiders. Instructeurs zijn SEH-verpleegkundigen van
ziekenhuizen uit de regio en SEH-artsen.

Doelgroep
SEH-verpleegkundigen in opleiding / SEH-verpleegkundigen die tijdens hun
opleiding geen basiscursus ABCDE voor traumapatiënten hebben gevolgd.

Doelstelling
Klinische professionals up-to-date trainen in de systematische opvang en
behandeling van traumapatiënten volgens de ABCDE-methodiek, waardoor
traumazorg aan patiënten verbeterd.

Inhoud
De RTT-VVO is medio 2018 gestart. Het theoretische deel van de training
wordt aangeboden in de vorm van een e-learning van ExpertCollege. Tijdens
de trainingsdagen worden korte theorieblokken, verzorgd door een SEH-arts,
opgevolgd door scenariotraining.

E-learning
Ter voorbereiding op de RTT-dagen maken we gebruik van een e-learning
module van ExpertCollege. Hierin wordt de theorie van de ABCDE-opvang
van traumapatiënten conform ATLS behandeld. Afronding van de e-learning
is voorwaarde voor deelname aan de RTT-dagen. De tweede dag wordt
afgesloten met een theorietoets.
De e-learning is vraaggestuurd, ondersteunt interactief leren en wordt
continu up-to-date gehouden. De deelnemer kan in zijn eigen tempo de
module doorlopen. Studiebelasting voor de e-learning is ingeschat op 20 uur.
De ervaring leert echter dat de meeste deelnemers er korter over doen.
Uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de RTT-dagen wordt een activatiecode
verstrekt. De activatiecode blijft na de eerste inlog een jaar geldig.

RTT trainingsdagen
We beginnen de dagen met de mogelijkheid om vragen te stellen vanuit de
e-learning en we besteden meer tijd aan de methodiek en scenario training.
In een veilige leeromgeving in kleine groepen van 3-4 deelnemers oefenen
we in 4 rondes de systematiek en de toepassing in scenario’s. In de
scenariotraining is de SBAR-methodiek voor vooraankondiging en overdracht
verwerkt en besteden we aandacht aan aspecten van Crew Resource
Management (CRM). De methodiek sluit goed aan bij de beroepspraktijk en
de methodiek gebruikt door artsen.
Aan het eind van de tweede dag sluit de deelnemer de RTT af met een
praktijktoets en een theorietoets en ontvangen zij een certificaat.

Het programma voor de RTT-dagen met praktische informatie ontvangen
deelnemers uiterlijk 2 weken vooraf.


