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Hoe gaat het met het onderzoek?

Wat doet een partiële dwarslaesie met je leven?
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Hoe om te gaan met dit bijzondere ziektebeeld

Column van Annelous de Graaf, BMH Anesthesie
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Voorwoord
“Beleving”
Beste lezers,
Het zal je maar gebeuren: de zekering van je klimtouw
blijkt niet te werken en je valt 3,5 meter vanaf een
rots naar beneden. Je moet er niet aan denken! Tijn
overkwam het. Voor deze editie van het Nederlands
Tijdschrift voor Bachelor Medisch Hulpverleners heeft
hij zijn verhaal verteld, juist voor hulpverleners in de
acute zorg. Hoe was de hulpverlening ter plaatse? Wat
gebeurde er bij aankomst in het ziekenhuis? En vooral:
hoe heeft Tijn dat beleefd?
Ik denk dat we van zulke verhalen veel kunnen leren.
Patiënten kijken naar ons op een manier die wij, door al
onze ervaring, niet meer kunnen. Dat geeft waardevolle
informatie: de volgende keer doen we het misschien
nèt even anders.

In dit nummer besteden we aandacht aan de
wervelkolom: de soorten letsels en bijbehorende
klachten en symptomen. Maar natuurlijk hebben we
ook genoeg andere interessante dingen voor je om
te lezen: onder andere over het traineeship op de
ambulance en een column uit het werkveld.
Veel leesplezier!
Rianne Hoogendijk-Buddingh
Redactievoorzitter NTvBMH
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Excited Delirium Syndroom

Omgang en behandeling van het
Excited Delirium Syndroom
Auteur: Wessel Stegers, Docent Bachelor Medische Hulpverlening, Hogeschool Utrecht, Docent Academie voor Ambulancezorg, Harderwijk,
Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, Ambulance Amsterdam

Omgang en behandeling van het Excited Delirium
Syndroom
In 2009 werd door het American College of Emergency
Physicians voor het eerst het Exited Delirium benoemd
als een syndroom (ExDS) dat, wanneer onbehandeld,
kan leiden tot een hoge mortaliteit. In 2013 is er een
richtlijn Exited Delirium Syndroom (EDS) opgesteld in
samenwerking met de politie, GGD en de spoedeisende
psychiatrie in Amsterdam.6 In het huidige handboek
van de psychiatrie; Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM-5) wordt het EDS niet benoemd
7
, behoudens het delier als opwindingstoestand.
Het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) kwam
in de versie 8.0 in maart 2014 met de term Exited
Delirium Syndroom naar voren in het protocol
-onrust-.2 Doordat dit ziektebeeld pas in de laatste
5 jaar is beschreven kwam dit nauwelijks aan bod in
opleidingen van medici en paramedici, zoals artsen
en verpleegkundigen. Jaarlijks overlijden mensen aan
dit levensgevaarlijke ziektebeeld waarbij men soms
voor een dilemma komt te staan. Door agressie en
acute opwinding lopen hulpverleners een verhoogde
kans om in onveilige situaties terecht te komen. Een
snelle herkenning en behandeling van dit ziektebeeld
is echter zeer belangrijk. In het huidige LPA 8.12
protocol is Midazolam het aangewezen middel voor
sedatie bij patiënten met het EDS syndroom. Hier zijn
echter nogal wat nadelen aan verbonden, waaronder
depressie van de ademhaling en/of bloeddrukdalingen.
In de Verenigde Staten, waar dit ziektebeeld
regelmatig voorkomt door het toenemend gebruik
van synthetische drugs, is Ketamine het aangewezen
medicament voor de behandeling van de patiënt
met het EDS. Alhoewel Ketamine is verwijderd uit de
Amsterdamse richtlijn uit 2013, lijkt dit vooralsnog in
de huidige literatuur een goed alternatief te zijn voor
Midazolam.7,9,11,14
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Betekenis
Excited betekent in het Engels: opwinding. Daarnaast
is het een toestand waarbij ook oncontroleerbaarheid
en emoties een rol spelen. Delirium is een acute
en tijdelijke verandering in het denken en in de
mentale status. Een syndroom is een verzameling
van symptomen die gewoonlijk samen gezien kunnen
worden en die waarschijnlijk dezelfde onderliggende
oorzaak hebben. Alhoewel er in de afgelopen
150 jaar casussen zijn beschreven met dezelfde
overeenkomstige symptomen, is er nooit gesproken
over EDS. Voor 1985 werden voor het eerst de termen
“excited” en “delirium” beschreven bij een patiënt die
overleed na een operatie waarbij het zenuwstelsel
was beschadigd. Dat leidde tot een acuut psychiatrisch
decompenseren en overlijden.
In de daaropvolgende jaren werd in Amerika
ongecontroleerd gedrag bij patiënten gelinkt aan een
toename van cocaïnegebruik.

‘Door agressie en acute opwinding
lopen hulpverleners een verhoogde
kans om in onveilige situaties terecht
te komen.’
In 1985 publiceerde het Journal of Forensic Science
een artikel waarin het excited delirium werd
genoemd bij patiënten met een cocaïne overdosis;
bizarre onmenselijke kracht, hyperthermie en fatale
respiratoire collaps, binnen minuten tot een uur
na aanhouding door de politie. Vijf van de zeven
arrestanten overleden in politiecellen10,16. Dit
verschijnsel werd ook waargenomen bij drugskoeriers,
waarbij de cocaïnebolletjes stuk gingen. In september
2009 verscheen in Amerika het
“White Paper Report on Excited Delirium Syndrome”,

Excited Delirium Syndroom
opgesteld door het American College of Emergency
Physicians (ACEP) waarbij voor het eerst de term EDS
wordt beschreven.3 Er zijn geen wereldwijde cijfers
bekend over aantallen patiënten met het EDS. Juist in
landen zoals de Verenigde Staten met een groeiend
drugsprobleem ziet men een toename van dit soort
patiënten. De mortaliteit ligt tussen de 8.3% en 16.5%
7
. De meeste patiënten zijn mannen tussen de 30 en
35. Zij ervaren de symptomen na gebruik van drugs
zoals cocaïne, ecstasy en methamfetamine7.
Uit dossieronderzoek5,6 blijkt dat in Amsterdam in
2010 op verzoek van de politie 21 personen met sterke
aanwijzingen voor een excited delirium syndroom door
een forensisch arts zijn gezien. In 2011 waren dit 16
personen, in 2012 ging het om 11 personen. Uit deze
groep overleden ieder jaar 2 personen5,6. Regelmatig
komen er in de media berichten naar voren over acuut
verwarde en/of agressieve mensen die overlijden
in een politiecel of tijdens een hulpverlening. Soms
worden deze tragische incidenten gekoppeld aan bruut
politieoptreden of is het overlijden het gevolg van
de manier van fixeren. Uit literatuuronderzoek blijkt
dat ook fatale incidenten met EDS in het ziekenhuis
plaatsvinden zonder de aanwezigheid van politie of
fysieke fixatie van de patiënt.7 Om het gedrag van deze
patiëntengroep te kunnen verklaren is kennis nodig van
de pathofysiologie van het EDS.
Pathofysiologie
De pathofysiologie van het EDS is zeer complex en nog
niet volledig bekend.7 De belangrijkste verschijnselen
van klinische presentatie van het EDS zijn: acuut
delier, fysieke agressie, paniek, bizarre lichamelijke
kracht, zweten, schreeuwen, hyperventileren,
psychomotorische onrust, verstoring van publieke
ruimtes, speciale interesse en aantrekkingskracht voor
glas en glazen voorwerpen en respiratoir arrest3,6,9.
Er zijn geen duidelijke oorzaken aan te wijzen waardoor
de ene patiënt overlijdt aan EDS en de andere niet. Uit
de meest recente literatuur blijkt het overlijden een
combinatie te zijn van verschillende factoren, zoals
positionele asfyxie (buikligging), hyperthermie, hypoxie
en het gebruik van pepperspray en tasers, met name
op patiënten met reeds bestaande cardiale problemen
en/ of psychose en extreme paniek.7,10
De meest bekende sympathicomimetische stimulantia
zijn cocaïne, XTC en synthetische “badzouten”.
Deze drugs zorgen ervoor dat catacholaminen
(neurotransmitters) zoals dopamine en adrenaline
vrijkomen. De enorme hoeveelheid dopamine die
wordt vrijgelaten in de synaptische ruimte tussen
de overdragende (presynaptische) zenuw en het
ontvangend (postsynaptisch) zenuwmembraam moet
gewoonlijk door heropname gereguleerd worden, wat
ervoor zorgt dat dopamine weer teruggaat naar de
overdragende zenuw. Cocaïne en andere stimulantia
NTvBMH 2018/nr1

blokkeren echter de heropnamepomp waardoor er
continue dopamine op het ontvangend membraam
aanwezig blijft, waardoor een continue prikkel leidt
tot hyperstimulatie.
Bron: Volkow, N.D., e.a.“Imaging the Addicted Human Brain.” Pag.8

Figuur 1

Dopaminereceptoren in de hypothalamus zijn
verantwoordelijk voor de thermoregulatie. Drugs
zoals cocaïne zorgen voor een continue blokkade,
waardoor de hyperthermie verklaard kan worden.
Het niet kunnen blokkeren van de adrenaline rush
zorgt voor tachycardieën en hypertensie wat kan
resulteren in fatale cardiale problemen. Door de
extreme reactie op stress en verhoging van de
lichaamstemperatuur vindt er een verhoogde
spierafbraak plaats; rhabdomyolyse. Door de
afbraak van deze spiercellen komt ook een grote
hoeveelheid myoglobuline vrij. Dit zuurstofbindend
eiwit komt bij spierschade vrij en lekt naar het
bloed. Bij grote hoeveelheden verstopt dit eiwit de
niertubuli met nierinsufficiëntie tot gevolg.
Door de stimulatie van het sympathische
zenuwstelsel en vaak het hevig spierverzet vindt er
een toename van lactaatacidose plaats. Als reactie
hierop gaat de EDS patiënt op respiratoir niveau
compenseren door te gaan hyperventileren om
zoveel mogelijk CO2 kwijt te raken.
Een andere oorzaak voor het ontstaan van EDS is
het gebruik van drugs bij patiënten die behandeld
worden voor een psychiatrisch ziektebeeld,
bijvoorbeeld schizofrenie of psychose.
Medicatie zoals chloorpromazine blokkeert de
opname van dopamine vanwege
de anti-adrenerge en anticholinerge werking. Acute
onthouding of stoppen van deze medicatie geeft
een verhoogde release van dopamine en leidt tot
hyperstimulatie. Indien er daarnaast ook cocaïne
wordt gebruikt is de kans op het ontstaan van EDS
aanwezig.
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Behandeling
Bij het scholen van hulpverleners is het belangrijk om
aandacht te geven aan het herkennen van EDS en de
symptomen vanuit medisch perspectief te benaderen.
Een aantal belangrijke aspecten hierbij zijn; herkenning,
fixatie, onderliggende problematiek, sedatie, bewaking,
transport en overdracht.
1. Herkenning van het sympaticomimetisch toxidroom
waarbij men alert moet zijn op ademhaling,
hartfrequentie, bloeddruk, temperatuur, pupilgrootte
en gedrag. De verschijnselen die bij dit toxidroom
passen zijn agitatie, hyperalertheid, insulten,
tachycardie, hypertensie, mydriasis (pupilverwijding),
hyperthermie, tremoren, transpireren, urineretentie
en/of paranoia.
Bron: Fixatie bij onrust (Weingart, 2011, https://emcrit.org/racc/humanbondage-chemical-takedown/

Figuur 2

2. Snelle controle in samenwerking met politie en het
op de juiste manier benaderen, fixeren en sederen van
de patiënt. Hierbij moet buikligging vermeden worden.
Door het ontstaan van acidose is er een noodzaak om
CO2 af te blazen. De ideale houding is rugligging met
hoofd en schouders in 30 graden, een arm boven het
hoofd, een arm naast het lichaam en fixatie van beide
benen. Dit vergt een juiste benadering en overleg
met ketenpartners zoals politie. Eerst dient men te
overleggen over de te geven sedatie en het klaarmaken
hiervan. Daarna indien mogelijk eerst benadering
door één persoon, met duidelijk afspraken over de
snelle aanhouding. Indien mogelijk vervolgens met
vijf mensen waarbij de patiënt snel in rugligging wordt
gebracht en de hulpverleners de patiënt snel kunnen
sederen zonder veel spierverzet.
3. Wees alert op onderliggende valkuilen, zoals
traumata. Veel EDS patiënten voelen geen pijn door
de enorme release van adrenaline en dopamine. Ze
kunnen van hoogte zijn gesprongen en toch opstaan en
zelfs met fracturen aan benen nog doorlopen.
4. Monitoring op vitale parameters gedurende het
NTvBMH 2018/nr1

transport, denken aan het geven van zuurstof en het
overwegen van een IV toegangsweg indien de veiligheid
kan worden gegarandeerd. ECG dient te allen tijde
overwogen te worden, aangezien middelen zoals
cocaïne coronairspasmen kunnen geven en zorgen voor
cardiale problematiek.
5. Transporteer altijd naar een ziekenhuis en nooit naar
een politiecel.
6. SBAR overdracht naar en bij aankomst in het
ziekenhuis.
Farmacotherapeutische behandeling EDS
Midazolam
Het toedienen van medicatie bij EDS moet zo
snel mogelijk plaatsvinden. Er zijn drie mogelijke
toegangswegen; intraveneus (IV), intramusculair (IM)
en intranasaal (IN). De IV toegangsweg geeft een beter
voorspelbare werking van het medicament. Het gevaar
voor prikaccidenten is echter groot, evenals de kans op
het sneuvelen van de toegangsweg door het spierverzet
van de patiënt. De IM toedieningsweg is minder
voorspelbaar, makkelijk toe te dienen, maar heeft een
langzamer resultaat ten opzichte van de IV toediening.
De IN toedieningsweg is naaldloos, maar geeft een risico
op bijten. Het LPA schrijft, indien er wordt voldaan
aan de beschreven criteria voor EDS, het medicament
Midazolam (Dormicum) voor. Snelle sedatie met 5 mg
Midazolam, wat zowel IV, IM of IN gegeven kan worden.
Daarna kan herhaling van Midazolam op geleide van
de onrust gegeven worden in een dosering van 2.5
mg.2 De contra-indicatie is een ernstige respiratoire
insufficiëntie. De eliminatietijd van Midazolam
verdrievoudigt bij ouderen en heeft een halfwaardetijd
van 2.5 tot 3 uur, waardoor de kans op stapeling bij
herhaling groot is.
Ketamine/Ketanest
Ketamine werd in 1962 geïntroduceerd. Het werd in
de jaren ‘70 verkocht als intraveneus anestheticum. In
de party scene is het vooral bekend als “Special K.” 8
Het is een zogenaamde NMDA-receptor antagonist. In
een normale situatie zorgt een sterke en aanhoudende
pijnprikkel of een overstimulatie tot het vrijkomen
van de neurotransmitter glutamaat. Deze transmitter
werkt stimulerend (exciterend) op andere zenuwcellen
en wordt in de neurowetenschap ook wel excitatoir
genoemd. Hierdoor wordt de receptor NMDA
geactiveerd. Deze receptor faciliteert de pijntransmissie
in het centrale zenuwstelsel.8 Het Ketamine molecuul
bestaat als twee stereo isomeren (S+ en R-) en wordt
daarom ook wel een racemisch mengsel genoemd
(mengsel van 2 isomeren). De S+ isomeer werkt
voornamelijk analgetisch en hypnotisch, de R- isomeer
voornamelijk hallucinogeen. De affiniteit van de S(+)
voor de NMDA receptor is vier maal groter dan die van
de R(-). 8
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Onrust
Angst/onrust

Excited delirium syndrome/
GHB onthoudingsdelier

Midazolam 2,5 mg
intranasaal/i.v./i.m.

Snelle sedatie met:
Midazolam 5 mg
intranasaal/i.v./i.m.

Midazolam 1 mg
intranasaal/i.v./i.m.
herhalen op geleide van
onrust(maximaal 7.5 mg)

Midazolam 5 mg
intranasaal/i.v./i.m.
herhalen op geleide van
onrust(iedere 5 minuten)

- kind: geen midazolam bij onrust
- oudere: halve dosering
- bij voorkeur titreren op geleide van resultaat
- na sedatie geen buikligging
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behandelen. Ketamine behoort tot de groep van
dissociatieve anesthetica , net zoals lachgas
(distikstofoxide of N2O). Dissociatie betekent
het scheiden van geestelijk en het lichamelijke
bewustzijn. De patiënt met EDS wordt hierdoor
uit zijn beangstigende werkelijkheid geplaatst. Het
wordt ook wel omschreven als bewustzijnsverlies
bij een wakkere patiënt. Ketamine heeft geen
nadelige invloed op de ademhaling maar er kan
wel slijmvorming optreden. Contra-indicaties zijn
schizofrenie, decompensatio cordis, instabiele angina
pectoris, neurotrauma, intracraniële bloeding4,
waarbij schizofrenie als een absolute contra-indicatie
vermeld wordt in de literatuur.
Dosering en werkingsduur (Vilke e.a., 2012 )

Criteria excited delirium syndrome:
- extreem agressief of gewelddadig
- verdenking intoxicatie met stimulerende middelen(verwijde pupillen)
- ongevoelig voor pijn
- versnelde ademhaling
- sterk transpireren
- erg onrustig (druk, gejaagd, geprikkeld, opgewonden)
- huid voelt warm aan
- volgt aanwijzingen niet op
- naakt of ongepast gekleed
- buitengewoon sterk (bovenmenselijke krachten)
- word niet moe ondanks sterke inspanning
Criteria BGH onthoudingsdelier:
- verdenking GHB-afhankelijkheid
- agitatie
- hallucinaties
- desoriëntatie
- erg onrustig (druk, gejaagd, geprikkeld, opgewonden)
- huid voelt warm aan
- volgt aanwijzingen niet op
- onaangepast gedrag
- bewustzijnswisselingen
Figuur 3. Ambulancezorg Nederland. Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA 8.1)

De in Nederland geregistreerde en gebruikte vorm is
Ketanest of S-Ketanest. (S+). In Amerika wordt veelal het
racemisch mengsel Ketamine gebruikt.
Als Ketamine moet worden vergeleken met Esketamine
of Ketanest moet de doses in tweeën worden verdeeld.
De dosering van Ketamine bij EDS in Amerika gaat uit
van 4-6 mg/kg IM, 2mg/kg IN of ½- 1 mg/kg IV 7
In Amerika is Ketamine de eerste keus om EDS te
Chemische verbinding Ketamine R- en S+

Figuur 4
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Figuur 5

Conclusie
Ambulancemedewerkers, politie en
ziekenhuispersoneel moeten zich er bewust van
zijn dat geagiteerde of gewelddadige personen die
voldoen aan de EDS criteria zeer zieke patiënten
zijn die, zonder de juiste behandeling, snel kunnen
overlijden. Herkenning en interpretatie van het
Excited Delirium Syndroom is daarom uitermate
belangrijk, evenals de manier van fixeren. Tevens
moet men alert zijn op bijkomende traumatische
letsels. Continue monitoring en de juiste
behandeling staan op de voorgrond. Naast de
gebruikelijke sedatie met Midazolam kan er gekeken
worden naar de behandeling in de Verenigde Staten
waar de incidentie van het EDS velen malen groter
is door het vele drugsgebruik. Het gebruik van
Ketanest voor deze patiënten zou heroverwogen
kunnen worden vanwege het gunstige effect op de
respiratie. Literatuuronderzoeken laten zien dat dit
een veilig middel is om te gebruiken. Een patiënt
met de verdenking van EDS hoort snel vervoerd
te worden naar een ziekenhuis en hoort niet thuis
in een politiecel. Elke melding van verwarde en/
of agressieve personen zou gezien moeten worden
door een medische professional om belangrijke
somatische problematiek zoals een EDS uit te sluiten.
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Literatuur:
1.Abrahamson, L. M., & Mosesso, V. N. (2012). AMLS: Advanced medical life support:
An
assessment-based approach. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
2.Ambulancezorg Nederland. Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA 8.1);
Ambulancezorg
Nederland, Versie 8.1 maart 2016. ISBN: 079-90-802887-4-4.
3.American College of Emergency Physicians, Excited Delirium Task Force, White paper
report to the council and Board of Directors, september 2009. https://www.ncjrs.gov/
App/Publications/abstract.aspx?ID=260278
4.Bierens, J.J.L.M, and J.J de Lange. Pijnbestrijding Onder Spoedeisende
Omstandigheden.
Elsevier Gezondheidszorg, 2003. ISBN 90-352-26518
5.Das, C., Ceelen, M., Dorn, T. & de Jong, J. T. (2009) Cocaïnegebruik en plotseling
overlijden: het geagiteerd deliriumsyndroom. Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde. 2009;153:B299
6.Dorn, T., e.a., Richtlijn Excited Delirium Syndroom. GGD Amsterdam. 2013. ISBN 97890-5348-209-4
7.Gonin, P., Beysard, N., Yersin, B., & Carron, P. (2017). Excited Delirium: A Systematic
Review. Academic Emergency Medicine. doi:10.1111/acem.13330
8.Hollmann, M. W., van der Vegt, M. H., Dahan, A. & Vranken, J. H. (2008). Het
perioperatieve gebruik van Ketamine. Nederlands Tijdschrift voor anesthesiologie,
20(2), 3-4.
9.Linder, L. M., Ross, C. A., & Weant, K. A. (2017). Ketamine for the Acute Management
of Excited Delirium and Agitation in the Prehospital Setting. Pharmacotherapy: The

NTvBMH 2018/nr1

Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, 38(1), 139-151. doi:10.1002/
phar.2060
10.Michaud, Alain (2016). Restraint Related Deaths and Excited Delirium Syndrome in
Ontario (2004–2011). Journal of Forensic and Legal Medicine, 41, 30–35.
doi:10.1016/j.jflm.2016.04.010.
11.Scaggs, T. R., Glass, D. M., Hutchcraft, M. G., & Weir, W. B. (2016). Prehospital
Ketamine is a Safe and Effective Treatment for Excited Delirium in a Community
Hospital Based EMS System. Prehospital and Disaster Medicine, 31(05), 563-569.
doi:10.1017/s1049023x16000662
12.Schiavone, S., Neri, M., Mhillaj, E., Pomara, C., Trabace, L., & Turillazzi, E. (2016).
The role of the NADPH oxidase derived brain oxidative stress in the cocaine-related
death associated with excited delirium: A literature review. Toxicology Letters, 258,
29-35. doi:10.1016/j.toxlet.2016.06.002
13. Scott Weingart. Podcast 060 – On Human Bondage and the Art of the Chemical
Takedown. EMCrit Blog. Gepubliceerd op 13 november 2011. https://emcrit.org/racc/
human-bondage-chemical-takedown/
14.Vilke, G. M., Bozeman, W. P., Dawes, D. M., DeMers, G., & Wilson, M. P. (2012).
Excited delirium syndrome (ExDS): treatment options and considerations. Journal of
forensic and legal medicine, 19(3), 117-121.
15.Volkow, N.D., Cheryl A. Kassed., Linda Chang. “Imaging the
Addicted Human Brain.” Science & Practice Perspectives, vol. 3, no. 2, 2007, pp. 4–
16., doi:10.1151/spp07324.
16.Wetli, C. V., & Fishbain, D. A. (1985). Cocaine-Induced Psychosis and Sudden Death
in Recreational Cocaine Users. Journal of Forensic Sciences, 30(3). doi:10.1520/
jfs11020j

Anesthesie 9

Als Medisch Hulpverlener
het werkveld in!

Mijn naam is Annelous de
Graaf, 22 jaar, en sinds juli
2017 afgestudeerd Medisch
Hulpverlener Anesthesie. Ik heb
de opleiding gevolgd aan de
Hogeschool van Rotterdam.
Op dit moment volg ik een
traineeship in het Maasstad
Ziekenhuis in Rotterdam.

Toen ik na de middelbare school een vervolgopleiding
moest kiezen, wist ik dat ik in de gezondheidszorg
wilde werken. Maar welke studie? Geneeskunde en
verpleegkunde waren beide niet de studies die bij mij
pasten. Op een open dag maakte ik kennis met de
opleiding Bachelor Medische Hulpverlening. Ik wist
meteen dat dit wat voor mij was. Tijdens de BMHopleiding kreeg ik steeds meer de bevestiging dat ik de
goede opleidingskeuze gemaakt had. De afwisseling
tussen theorie en praktijk was echt iets voor mij.
Uiteindelijk heb ik de differentiatiekeuze gemaakt
voor de anesthesie, omdat de technische apparaten in
combinatie met het patiëntencontact mij enthousiast
maakten! Nadat ik mijn afstudeeronderzoek en stage
had afgerond in het Maasstad Ziekenhuis kwam de
vraag vanuit het ziekenhuis of ik een traineeship tot
anesthesiemedewerker wilde volgen. Ik heb hier direct
ja opgezegd, omdat het een kans was die ik nooit
meer zou krijgen! In verband met de perikelen rondom
de BMH had ik zo’n aanbieding nooit verwacht.
Daarnaast is het Maasstad ziekenhuis één van de
grootste perifere ziekenhuizen in Nederland. Er zijn 10
OK’s op het operatiecomplex, daarnaast is er een OK
binnen het Brandenwondencentrum en is er nog een
dagbehandeling OK. Het Maasstad ziekenhuis is een
level 2 traumacentrum, hierdoor krijg je veel traumapatiënten op OK. Doordat het ziekenhuis zo divers en
groot is, is het werk erg afwisselend en zeer uitdagend!
Mijn traineeship is samen met de Erasmus Academie
opgesteld. Het traineeship duurt een jaar, waarin ik
praktijkervaring op mag doen onder supervisie al dan
niet op afstand. Na afronding van dat jaar krijg ik een
tweede diploma. Op dit moment zit ik op de helft van
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het traineeship en ga ik ervaring op doen met het
draaien van diensten. De ervaring en routine die je in
het traineeship opdoet, geven je het zelfvertrouwen
om als startend BMH’er aan de slag te gaan.
Tijdens mijn Traineeship heb ik twee persoonlijke
begeleiders toegewezen gekregen waarvan 1
begeleider ook een BMH’er is. Doordat mijn
begeleider zelf ook de BMH heeft gedaan begrijpt zij
beter met welke kwesties we te dealen hebben als
BMH’er. Binnen de afdeling merk ik dat er steeds meer
grond wordt gewonnen door de BMH’ers! Ik kwam
binnen in januari 2017 en was toen de tweede BMH’er

‘Tijdens de BMH-opleiding kreeg
ik steeds meer de bevestiging
dat ik de goede opleidingskeuze
gemaakt had.’
op de afdeling. Ondertussen lopen er al 5 BMH’ers op
het operatiecomplex rond! Dit is een hele positieve
vooruitgang voor de beroepsgroep.
Ik vind het gaaf om te zien dat de BMH in de
praktijk steeds meer zijn plekje gaat krijgen.
Door het traineeship krijgen de CZO opgeleide
anesthesiemedewerkers vertrouwen in je en zien ze je
als volwaardige collega. Ik ben trots als BMH’er mijn
plekje gevonden te hebben in een groot (trauma)
ziekenhuis en hoop nog vele mede BMH’ers tegen te
mogen komen op de werkvloer.
Annelous de Graaf
Medisch Hulpverlener Anesthesie

10

De eerste keer

Waar hebben we het dan
wel over als we het over goede
ambulanceprofessionals hebben?

Auteur: Ruud Verhalle, RN, MSc, VSAZ

Eens is de eerste keer, je eerste fiets-meters, je eerste vriendje of vriendinnetje, voor het eerst zorg voor
de overleden patiënt, de eerste injectie. Zo is het ook met de ontwikkeling van de ‘Bachelor Medisch
Hulpverleners’ gegaan. De eerste keer stagelopen bij een ambulancedienst, werken op de ambulance als
‘ambulancezorgprofessional’ en dan ook nog een pionier zijn binnen een sector waar de laatste jaren al
veel veranderd is. Paralellen zijn er te trekken met de basisartsen en CCU-verpleegkundigen die een kans
krijgen om binnen de ambulancedienst te mogen werken, maar ook de verpleegkundig specialisten die
een eerste dienst bij de Huisartsenpost draaien…tjeee wat spannend allemaal!
Wat staat er veel te gebeuren. Uiteraard
is het zo dat iemand die de HBOBachelor Medisch Hulpverlening (BMH)
heeft gevolgd, aan een van de drie
hogescholen, niet per definitie een goede
ambulancezorgprofessional is. Een hele
goede HBO-V verpleegkundige is ook
niet per definitie geschikt voor het werk
op de ambulance. Waar hebben we
het dan wel over als we het over goede
ambulanceprofessionals hebben?
De RAV Brabant Midden West en Noord
en de RAV Limburg Noord zijn de eerste
RAV’en in Nederland die volleerde BMH’ers
in dienst hebben. Na een succesvol
doorlopen traineeship functioneren ze
nu volledig binnen het primaire proces
van de Ambulancezorg. Wie had dat een
aantal jaar geleden kunnen bedenken?
Tegenwoordig zijn er helaas nog steeds
negatieve geluiden. Maar goede
ontwikkelingen houd je gelukkig niet
tegen en daar waar een basisarts of een
verpleegkundige staat, kan tegenwoordig
net zo goed een BMH’er staan. Het gaat
toch echt niet meer om domein-denken en
dat je alleen maar verpleegkundigen het
recht geeft om binnen de ambulancezorg
te kunnen en mogen werken. Het gaat er
ook niet alleen om wat je allemaal van
NTvBMH 2018/nr1

tevoren weet, maar hoe leerbaar ben
je en welke competenties bezit je om je
onderwijsmomenten te pakken. Ik ga eens
voor de patiënten denken, waar zitten zij
nu op te wachten? Een verpleegkundige,
een BMH’er of een arts? Een patiënt zit te
wachten op goede zorg en het maakt niet
uit wie van de drie deze zorg levert, de
norm is (evidence-based, protocollaire en
aan de hand van richtlijnen weloverwogen)
zorg op maat. De patiënt heeft zelf ook
nog iets te vertellen. Dat noemen we
dan ‘shared decision making’, maar dat
bewaren we voor een volgende column of
item in het blad NVBMH. En dan gooien we
nog eens even de knuppel in het bekende
hoenderhok, ambulancechauffeurs die gaan
starten met de BMH-opleiding. Dat is nog
eens ontwikkelen… geen domeinen, geen
hokjes, maar samenwerken en kijken hoe
leerbaar je bent.
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De druk op de capaciteit en de
		
		continuïteit van zorg is groot

De Medisch Hulpverlener als dé kwaliteitsoplossing voor het personeelstekort in de acute klinische
zorg. Waarom niet?! De druk op de capaciteit en de continuïteit van zorg is groot. De media staan er
vol mee: “weinig aandacht voor tekort aan verpleegkundigen” (Nurse), “tekort aan verpleegkundigen
structureel en urgent probleem” (nu.nl), “ook landelijk aandacht voor capaciteitsprobleem in de
acute zorg” (Acute Zorgnetwerk), “overbelasting acute zorg taai probleem; zorgaanbieders kunnen het
toenemende beroep op acute zorg steeds moeilijker bolwerken.” (Zorgvisie).
En tegelijkertijd wordt veel gezegd en geschreven
over taakherschikking, taakdifferentie en nieuwe
beroepsgroepen in de zorg als oplossingsrichting:
“taakherschikking draagt volgens verschillende
experts bij aan de efficiëntie en de effectiviteit
van het zorgproces” (vrijheidindezorg.nl), “BMH
een innovatieve kans” (deRotterdamseZorg), “Ik
heb mijn SEH-afdeling continue op orde, iedereen
doet waar hij/zij goed in is en vult elkaar daarbij
aan” (Arthur Kieft, BovenijZiekenhuis).
Verpleegkundig specialisten en physician
assistants waren een aantal jaren geleden
de nieuwe beroepsgroepen in het kader van
taakdifferentiatie. Inmiddels hebben zij hun
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kwalitatieve inzet in de gezondheidszorg bewezen
en is hun expertise meer en meer bekend
geraakt. Het profiel Medisch Hulpverlener staat
nog aan de wieg van herkenning. Zeker in de
acute zorg, waar de continuïteit enorm onder
druk staat door het leveren van 24-uurs zorg, is
de Medisch Hulpverlener dé perfecte aanvulling.
Maar waarom zien we ze daar dan zo weinig?
Visie op de inzet van Medisch Hulpverleners
in de acute zorg Arbeidsmarktspecialist BKV
ervaart in de praktijk dat er weinig openingen
zijn bij instellingen om deze jonge gemotiveerde
en hbo-opgeleide beroepsgroep in te laten
stromen. En dat terwijl zij zeker in de acute
klinische zorg dé kwalitatieve oplossing kunnen
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zijn voor het capaciteitsprobleem. Om te
onderzoeken waar dat aan ligt en hoe we dat
kunnen veranderen, organiseerde BKV, i.s.m. Het
Flexhuis, een bijeenkomst. Een aantal Rotterdamse
ziekenhuizen, beroepsverenigingen NVBMH en
NAPA en Hogeschool Rotterdam schoven bij hen
aan tafel aan om ervaringen en ideeën uit te
wisselen. Concreet praktijkvoorbeeld: de inzet
van Medisch Hulpverleners in de Rotterdamse
zorg specifiek gericht op IC, OK en SEH en in de
Ambulance zorg. De NVBMH, vertegenwoordigd
door Leonie van der Schans en Stefan van Gorsel,
gaf samen met Arthur Kieft van het Bovenij
Ziekenhuis inzage in hun best practices voor het
optimaal inzetten van de Medisch Hulpverlener.
De weg die ze hebben afgelegd om daar te komen
werd zowel belicht vanuit het oogpunt van
Medisch Hulpverlener als vanuit het oogpunt van
de afdeling SEH van het Bovenij Ziekenhuis. Het
delen van deze informatie inspireerde iedereen
om na te denken over kansen, verbeteringen
én concrete acties om de inzet van de Medisch
Hulpverleners in de acute zorg te stimuleren.
Van leren en inspireren naar samen beter
profileren.
Tijdens de bijeenkomst kwam vooral naar voren,
dat instellingen vaak te weinig inzicht hebben
in het profiel van de Medisch Hulpverlener. Wat
kúnnen ze nu precies en wat kunnen wij hen
bieden; niet alleen nu maar ook in de toekomst?
Hier ligt een uitdaging voor de NVBMH, voor de
beroepsgroep zelf maar zeer zeker ook voor de
opleiding. Gezamenlijk staan zij voor de uitdaging
om zich als beroepsgroep herkenbaar en zichtbaar
te profileren als deskundige zorgverlener in de
klinische acute zorg.
De beeldvorming over de inzet van Medisch
Hulpverleners begint al bij de stageperiode.
Het blijkt voor de opleiding zeer lastig om
stageplaatsen te verkrijgen. Instellingen hebben
moeite met het bieden van stageplaatsen, vanuit
ofwel onwetendheid over deze beroepsgroep,
ofwel vanuit een mismatch met de praktijk
(inzetbaar op bepaalde dagen, de studiefase van
de student en de belastbare stagebegeleiding).
Hier ligt dus een kans voor beide partijen om
met elkaar in gesprek te gaan en te werken aan
adequate oplossingen. Het frappante is namelijk,
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dat instellingen anderzijds weer aangeven
een knelpunt te ervaren in het ontbreken van
praktijkervaring bij de Medisch Hulpverlener.
Tja… vroegtijdig in elkaar investeren betekent dus
investeren in een waardevolle collega voor de
toekomst!
En die handschoen pakten de deelnemende
ziekenhuizen direct op. Zij gaan de mogelijkheden
bekijken voor het opzetten van een onderlinge
‘stagecarrousel’ om de inzet van Medisch
Hulpverleners verder te ontwikkelen. Een
andere ingezette beweging, is dat de opleiding
uitgedaagd wordt om het profiel van de Medisch
Hulpverlener ‘leniger’ in te zetten. Door het
curriculum meer generalistisch op inhoud vorm te
geven, worden zij meer allround geprofileerd. Een
brede zinnige inzet van de Medisch Hulpverleners
wordt zo benadrukt. En Het Flexhuis gaat haar
opdrachtgevers in de regio Rotterdam, vanuit hun
rol om interne capaciteitsvraagstukken richting te
geven, actief adviseren over en faciliteren bij de
inzet van Bachelor Medische Hulpverlening als een
kwalitatieve oplossing.
Verdere specialisatie van Medisch Hulpverleners
De toekomstbestendigheid van de Bachelor
Medische Hulpverlening is ook gelegen in de wens
vanuit de beroepsgroep om zich verder te kunnen
specialiseren.
NVBMH en BKV gaan daartoe samen een
carrièrecentrum inrichten specifiek voor de
Medisch Hulpverlener. Hij of zij kan daar met alle
vragen terecht rondom het werken en verder
specialiseren als zorgprofessional, zowel online
als persoonlijk. Ook zullen relevante workshops,
trainingen, coaching en concrete banen worden
aangeboden. De Medisch Hulpverlener kan
daarnaast een bewuste keuze maken voor een
vervolgtraject waarmee gerichte werkervaring
wordt opgedaan vanuit eigen wensen. Zo kan hij of
zij zich nader ontwikkelen en specialiseren binnen
een bepaald vakgebied.
Alle deelnemers gingen dus naar huis met nieuwe
ideeën en zelfs concrete afspraken om actie te
ondernemen en zo een positieve impuls te geven
aan de bredere inzet van Medische Hulpverleners
in de klinische zorg.

Blijf jij kalm in
hectische situaties?
Voor de Spoed Eisende Hulp afdeling zoeken wij een enthousiaste

SEH-verpleegkundige of medisch hulpverlener SEH
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Gezocht!
Het BovenIJ ziekenhuis
Het BovenIJ ziekenhuis is een persoonlijk, verbindend en ondernemend ziekenhuis in Amsterdam-Noord
dat kleinschaligheid combineert met een persoonlijke, patiëntgerichte aanpak met moderne medische
technologieën. Een ziekenhuis dat veilige en kwalitatief goede medische specialistische behandeling en
diagnostiek levert en hét electieve centrum is voor de regio Amsterdam, Zaanstreek en Waterland.
We hebben als motto “zorg goed voor elkaar”. We willen de zorg voor onze patiënten goed voor elkaar
hebben en ook goed voor elkaar zorgen om samen in te kunnen spelen op veranderingen in de zorg.
De afdeling
De Spoedeisende Hulp heeft 8 behandelkamers, waarvan 1 shockroom, en 2 Eerste Hart Hulp-kamers
en een aparte Triage ruimte. Op de SEH worden ± 20.000 patiënten op jaarbasis gezien. De SEH heeft
een geïntegreerde huisartsenpost (HAP), waardoor patiënten 24 x7 terecht kunnen voor zowel 1e als 2e
lijns acute zorg. Op de afdeling zijn SEH-verpleegkundigen, medisch hulpverleners SEH, cursisten, artsassistenten en doktersassistenten/medisch secretaresses werkzaam.
Belangrijkste taken
•· het verrichten van triage
•· het verlenen van acute zorg aan patiënten op de SEH en de EHH
•· de coördinatie en afstemming tussen patiënt, familie en andere betrokken disciplines
•· lid van het reanimatieteam
Wij vragen
•· het diploma SEH-verpleegkundige of het diploma HBO Medische Hulpverlening (BMH), differentiatie
acute zorg, bij voorkeur aangevuld met ATLS/APLS
•· minimaal een jaar relevante werkervaring
•· stressbestendig, prioriteiten kunnen stellen en een positieve instelling
•· uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
•· een klantgerichte werkhouding, zowel naar patiënten als naar collega’s
·
• flexibiliteit, open staan voor veranderingen en een pro actieve instelling
Wij bieden
•· arbeidsvoorwaarden conform de Cao Ziekenhuizen
•· een fulltime of parttime dienstverband
•· als SEH-verpleegkundige een salaris in FG 55 (maximaal € 3840,- bruto per maand),
als medisch hulpverlener een salaris in FG 50 of 55, afhankelijk van werkervaring
•· een vakantietoeslag van 8,33%, een eindejaarsuitkering van 8,33% en een goed pakket aan secundaire
•· arbeidsvoorwaarden, waaronder een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA).
Informatie & sollicitatie
Je bent van harte welkom om een dagje mee te lopen en de sfeer te proeven! Voor meer informatie kun je
contact op nemen met Arthur Kieft, teamhoofd SEH, op telefoonnummer 020-6346445.
Solliciteren kan via de website: https://www.bovenij.nl/Vacatures.html
Het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van de
aanstellingsprocedure.
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Evaluatieonderzoek naar het uitvoeren
van voorbehouden handelingen door
Bachelor Medisch Hulpverleners
Auteurs: Vrijhoef HJM (1), De Bruijn-Geraets DP (2), Bessems-Beks MCM (3), Soerland-van Castro NMN
(4), Van Eijk-Hustings YVL (5).

(1) Projectleider Evaluatieonderzoek, RVE Patiënt & Zorg, Klinische Epidemiologie en Medical Technology
Assessment (KEMTA), Maastricht UMC+
(2) Wetenschappelijk onderzoeker, RVE Patiënt & Zorg, Klinische Epidemiologie en Medical Technology
Assessment (KEMTA), Maastricht UMC+
(3) Onderzoeksassistent, RVE Patiënt & Zorg, Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment
(KEMTA), Maastricht UMC+
(4) Onderzoeksassistent, RVE Patiënt & Zorg, Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment
(KEMTA), Maastricht UMC+
(5) Senior wetenschappelijk onderzoeker, RVE Patiënt & Zorg, Klinische Epidemiologie en Medical Technology
Assessment (KEMTA), Maastricht UMC+
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Uw stem telt!
Sinds de zomer van 2017 zijn afgestudeerde
en werkzame Bachelor Medisch Hulpverleners
onderworpen aan een landelijk evaluatieonderzoek.
Tenminste, voor zover de Bachelor Medisch
Hulpverleners voorbehouden handelingen
verrichten. Het evaluatieonderzoek vindt plaats in
opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Met het onderzoek wordt
gekeken in hoeverre het effectief en doelmatig is
om een zelfstandige bevoegdheid toe te kennen
aan de Bachelor Medisch Hulpverleners voor het
verrichten van voorbehouden handelingen alsook
voor welke handelingen dit (eventueel) het geval is.
Voor betrouwbare onderzoeksresultaten
zijn wij afhankelijk van de medewerking van
Bachelor Medisch Hulpverleners, de met hen
samenwerkende zorgverleners, patiënten, en
andere belanghebbenden. Met dit artikel beogen
we niet alleen toe te lichten waarom en hoe het
evaluatieonderzoek plaatsvindt, maar nodigen wij u
ook uit om deel te nemen aan het onderzoek.
Zelfstandige bevoegdheid voorbehouden
handelingen
In het eerste nummer van het Nederlands
Tijdschrift voor Bachelor Medisch Hulpverleners is
door zowel Van der Schans (2017) als Van Reenen
(2017) toegelicht wat het experimenteerartikel Wet
op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
(Wet BIG) inhoudt met betrekking tot de inzet
van Bachelor Medisch Hulpverleners. In het licht
van het evaluatieonderzoek staat het verrichten
van voorbehouden handelingen centraal. Artikel
36a van de Wet BIG benoemt in totaal 14
voorbehouden handelingen.

Aan de Bachelor Medisch Hulpverleners is tijdelijk
een bevoegdheid toebedeeld tot het verrichten
van vijf voorbehouden handelingen, te weten
(Rijksoverheid, 2015):
1. het geven van een subcutane, intramusculaire of
intraveneuze injectie;
2. het verrichten van een katheterisatie van de
blaas bij volwassenen alsmede het inbrengen van
een maagsonde of een infuus;
3. het verrichten van een venapunctie;
4. het verrichten van electieve cardioversie;
5. het verrichten van de volgende handelingen in
het kader van acute zorg:
	het toepassen van defibrillatie;
het in- of extuberen van de luchtpijp met
een orale of nasale tube;
het toepassen van een drainagepunctie bij
een spanningspneumathorax.
In het tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid
Bachelor Medisch Hulpverlener is beschreven
dat het “vooralsnog om een tijdelijke regeling
gaat, zodat nog wijziging kan plaatsvinden in de
toegekende bevoegdheden indien uit de evaluatie
blijkt dat dit noodzakelijk is” (Rijksoverheid, 2015).
Evaluatieonderzoek
In de opdrachtformulering van het
evaluatieonderzoek worden vier domeinen
genoemd die van belang zijn bij de besluitvorming
omtrent de bevoegdheden van de Bachelor
Medisch Hulpverleners. Deze domeinen zijn:
kwaliteit (veiligheid, patiëntgerichtheid en
toegankelijkheid), effectiviteit, doelmatigheid,
en continuïteit van zorg (Rijksoverheid, 2015). In
het navolgende wordt beknopt beschreven wat
wordt onderzocht (conceptuele kaders) en welke
data bij wie worden verzameld en geanalyseerd
(dataverzameling en -analyse). Ook beschrijven
we de rol van de begeleidingscommissie bij dit
onderzoek, wat de stand van zaken is, en hoe we
graag uw medewerking aan het evaluatieonderzoek
verkrijgen.
Conceptuele kaders
Aan de hand van twee conceptuele kaders wordt
invulling gegeven aan genoemde vier domeinen.
Gebruik wordt gemaakt van het framework van
Sidani e.a. (1999). Dit framework is oorspronkelijk
gebruikt om de inzet van Nurse Practitioners in
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de acute zorg te evalueren. Het framework is
gebaseerd op de operationalisering van kwaliteit
van zorg door Donabedian (1979), die kwaliteit
van zorg evalueert door te kijken naar de relaties
tussen structuur, processen en uitkomsten.
Aangezien het verrichten van voorbehouden
handelingen afhankelijk is van variabelen, zoals
het aantal patiënten, beschikbare middelen
(o.a. tijd, geld), de competenties van betrokken
professionals, de werksetting (fysiek maar ook
leiderschap), de mate van samenwerking binnen
de organisatie, wordt over al deze variabelen
data verzameld. Ook wordt gekeken naar
diverse uitkomsten van de inzet van Bachelor
Medisch Hulpverleners. Voorbeelden hiervan
zijn: uitkomsten voor patiënten, optreden
van complicaties, tijdsbesteding en kosten
die gepaard gaan met handelen, en mate van
arbeidstevredenheid.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een
conceptueel kader van Grol e.a. (2005) voor het
implementeren van interventies ter verbetering
van kwaliteit van zorg. Het implementeren
van een wetswijziging in de dagelijkse praktijk
gaat immers niet altijd vanzelf. Hierbij kan
gedacht worden aan voorkeuren van patiënten,
cognitieve en motivationale factoren bij diverse
zorgverleners en managers, (on)mogelijkheden
binnen organisaties, en factoren die op landelijk
niveau spelen (de bekendheid met wettelijke
regelingen en financiële prikkels).
Dataverzameling- en analyse
Het bovenstaande maakt inzichtelijk dat een
variatie aan data wordt verzameld. Hierbij is
sprake van kwalitatieve en kwantitatieve data.
Het gehanteerde design van onderzoek betreft
een zogenaamd ‘mixed methods design’ (Creswell
e.a., 2011). Door op meerdere momenten
verschillende soorten data te verzamelen en deze
tussentijds te analyseren, kan worden ingespeeld
op relevante ontwikkelingen die bij de start van
het onderzoek onbekend zijn. Dit verhoogt de
relevantie van de onderzoeksgegevens voor de
opdrachtgever en andere betrokkenen. Door
data op diverse meetmomenten te verzamelen,
kunnen eventuele trends in de tijd worden
waargenomen. Immers, het is te verwachten dat
in de tijd het gebruik van de mogelijkheden, die
het experimenteerartikel biedt, zal toenemen
alsook dat er meer afgestudeerde Bachelor
Medisch Hulpverleners werkzaam zullen zijn.
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Gegevens worden verzameld bij zoveel mogelijk in de
praktijk werkzame Bachelor Medisch Hulpverleners,
alsook artsen, physician assistants, verpleegkundige
specialisten en andere zorgverleners met wie de
Bachelor Medisch Hulpverleners samenwerken. De
focus in het onderzoek ligt hierbij op de profielen
spoedeisende hulp, ambulancezorg en anesthesie.
Voor het verzamelen van data werken we nauw
samen met de Nederlandse Vereniging voor Bachelor
Medisch Hulpverleners (NVBMH) en de hogescholen
die de bacheloropleiding aanbieden. Immers, als
geen ander staan zij in contact met de primaire
doelgroep van dit evaluatieonderzoek. Data wordt
verzameld met behulp van vragenlijsten, interviews
met zowel individuen en groepen, observaties, case
studies en het kwaliteitsregister van de NVBMH.
Grofweg doen we dit op drie momenten: bij aanvang
van het onderzoek alsook 15 en 27 maanden later.
Dataverzameling en -analyse wisselen elkaar steeds
af, waarbij de data-analyse afhankelijk is van het type
data dat wordt verzameld. Kwalitatieve data worden
geanalyseerd door middel van de ‘editing analysis
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style’ en kwantitatieve data met beschrijvende en
toetsende statistiek. De looptijd van het onderzoek
bedraagt 42 maanden en eindigt op 31 december
2020.
Begeleidingscommissie
Als onderzoeksteam bespreken we gedurende
het onderzoek de vorderingen met een
begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie
heeft een adviserende taak, terwijl het
onderzoeksteam zorg draagt voor de agendavoering.
De commissie bestaat uit: Geert van den Brink
(Landelijk Platform BMH), Jeanette de Graauw
(Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), Tom
Hoogeveen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport), Betty van der Roest (Ambulancezorg
Nederland), Petrie Roodbol (Nederlandse Federatie
van Universitair Medische Centra), Leonie van der
Schans (Nederlandse Vereniging BMH), en Marieke
Schuurmans (Chief Nursing Officer).
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Stand van zaken
Inmiddels is de eerste meting van het
evaluatieonderzoek in volle gang. Een deel van
de data is reeds verzameld aan de hand van
vragenlijsten, terwijl een ander deel van de data
nog wordt verzameld met behulp van interviews,
observaties en case studies. Ondanks de bereidheid
van velen om mee te werken aan het onderzoek,
is ons opgevallen dat niet alle afgestudeerde
en werkzame Bachelor Medisch Hulpverleners
hebben gereageerd op onze uitnodiging voor het
invullen van vragenlijsten en/of het deelnemen
aan een interview. In eerdere, vergelijkbare
trajecten (Verpleegkundig Specialisten, Physician
Assistants en Klinisch Technologen) is de betekenis
van betrouwbare en representatieve data bij
het besluitvormingsproces gebleken. Bij de
formulering van de aanbevelingen op basis van het
evaluatieonderzoek wordt hiermee sterk rekening
gehouden. Bij het ontbreken van betrouwbare
en representatieve data is het bovendien zeer
onwaarschijnlijk dat een tijdelijke bevoegdheid
wordt omgezet in een die definitief is. Om
bovengenoemde reden doen we dan ook graag
een oproep aan u om mee te werken aan het
evaluatieonderzoek. Anders gezegd: uw stem kan
hierbij doorslaggevend zijn.
Meld u zich bij ons, indien u nog niet hebt
meegewerkt aan het onderzoek, via: onderzoek.
wetbig@mumc.nl Heeft u al geparticipeerd aan
het evaluatieonderzoek (waarvoor veel dank), dan
verzoeken wij u dit te blijven doen bij de geplande
metingen. Via diverse kanalen (o.a. nieuwsbrief en
LinkedIn) zullen we op de hoogte houden over de
voortgang.
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Bron: LPA 8.1
Antwoord: neurotrauma, wegens risico op verhoging van de intracraniële druk door compressie van
de vv. jugularis, wat een negatieve invloed heeft bij patiënten met een (vermoeden van) neurotrauma

Bij welk type trauma is een nekspalk gecontra-indiceerd? (LPA 8.1)

Quizvraag
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Interview met Tijn van Lange, 			
						dwarslaesiepatiënt  
Auteur: Ellen Schepens

Tijn van Lange (30) woont samen met zijn vrouw Maaike, zoontje en een tweede kindje op komst in het
Achterhoekse Laag Keppel. In 2007 liep hij door een klimongeval een partiële dwarslaesie op, 11 jaar
later spreken we hem over de impact van dit ongeval op zijn leven. Als Medisch Hulpverleners verlenen
wij onze zorg vaak aan het begin van een traject. Hoe heeft Tijn de opvang ervaren? En wat gebeurt er
eigenlijk in de zorgketen na de acute fase?
NTvBMH 2018/nr1
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Wat is er gebeurd in 2007?
In 2007 was ik met een vriend aan het
klimmen in Duitsland. Het was een hobby
van me. Ik was helemaal niet een bijzondere
klimmer ofzo, maar ik klom wel bijna altijd
buiten. Om een lang verhaal kort te maken, ik
ben die bewuste dag gevallen. Niet eens zover,
3,5 meter ongeveer. Mijn zekering werkte
niet waardoor ik over mijn vriend heen ben
gevallen. Ik viel plat op mijn rug op ongelijke
grond. Zo is het letsel ontstaan. Vallen is heel
normaal bij klimmen. Dat gebeurt heel veel.
Maar dit was eigenlijk een beetje raar, want
het was helemaal geen moeilijke wand. Het
was een wandje dat ik al vaker gedaan had en
ik deed gewoon iets onhandigs waardoor ik
achterover kukelde. Ik ben dus helemaal niet
zo ver gevallen. Normaal kom je dan bovenop
iemand terecht. Die persoon kan je dan nog
een beetje opvangen. Of je komt op je voeten
terecht en je breekt je enkel of je knie is kapot.
Omdat mijn voeten een beetje bleven staan
en mijn handen loskwamen ben ik achterover
gevallen en plat op mijn rug terechtgekomen.
Hoe was de eerste opvang in het gebied waar
het ongeval gebeurde?
De spoedzorg is in Duitsland uitstekend
georganiseerd. In dat klimgebied staan
altijd spoedverpleegkundigen paraat met
een speciale rugzak. Zij waren er heel snel
bij. Zij moesten daar te voet naartoe komen
en hebben de boel in eerste instantie
gestabiliseerd. Eigenlijk heb ik dat in eerste
instantie zelf gedaan. Ik ben opdrachten aan
de mensen om me heen gaan geven. Ik merkte
namelijk wel dat mijn benen het niet deden
en dat mijn rug heel veel pijn deed. Dus ik heb
geroepen dat ze me stabiel moesten houden,
mijn hoofd een beetje vast moesten houden
en mijn benen iets buigen zodat de druk van
mijn rug af ging. Ik zorgde ervoor dat er jassen
en dekens over me heen kwamen. In de eerste
paar minuten kwamen er al weer wat functies
terug. Wat ik bedacht baseerde ik op een
EHBOcursus en common sense dingen die je
meepikt van tv en vrienden die geneeskunde
studeerden. Het was voornamelijk instinctief.
Daarna kwam politie en brandweer. En
uiteindelijk ook de helikopter erbij. Ze hebben
me op een traumamatras door de bossen naar
NTvBMH 2018/nr1

de helikopter gedragen. Pas toen die helikopter
opsteeg heb ik om pijnstilling gevraagd. Daarvoor
wilde ik dat zelf persé niet omdat ik dacht ‘mijn
benen doen het niet’ dus ik wil niet nog verder
beperkt worden in wat ik wel en niet kan voelen.
De helikopter trilde behoorlijk, wat erg pijnlijk was.
Ik riep ‘Scherzmittel bitte!’. Ik had al een infuus
dus daar ging die spuit in. Ik weet nog dat ik aan
de arts vroeg “goh, hoe lang duurt het nou voordat
..aaahhh… “
Waar werd je naartoe gebracht?
Dat was naar de Universiteits Kliniek in Aken.
Een heel goed ziekenhuis. Daar ben ik meteen
geopereerd. Wat ik me nog herinner is dat ze
dan je kleren uittrekken en dat je door een
scan heengaat. Toen werd duidelijk dat ze me
gingen opereren. Tijdens de operatie is mijn rug
opengemaakt om te kijken. In Duitsland is men
bij dit soort trauma’s wat meer op interventies
gericht dan in Nederland. In Nederland wordt
vaak toch even afgewacht wat er vanzelf gebeurt
met de klachten. Operaties brengen namelijk heel
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veel risico’s met zich mee. Bij de operatie bleek
dat mijn L1 wervel van achter naar voren was
geduwd. Daaromheen waren ook wat splintertjes
van de wervel afgesprongen. Het was echter
niet gebroken, ze hebben die wervel teruggezet
op zijn plek en wat kleine reparaties eromheen
gedaan. Daarnaast is een spondylodese
aangebracht van de T12 naar de L2. Die zit er
ook nog steeds in. Vanaf dat moment begint het
herstel.
Kon de medische staf duidelijk uitleggen wat er
met je aan de hand was?
Jawel, dat hebben ze wel geprobeerd hoor. Maar
je moet je voorstellen, je komt in het ziekenhuis.
Je ligt in eerste instantie op de intensive care,
daarna op de medium care. Dan komt er een arts
langs en vertelt in het Duits wat hij heeft gezien.
Gelukkig sprak ik redelijk Duits, of in ieder geval
kon ik het goed verstaan. Maar je komt ineens
allemaal termen tegen die je normaal gesproken
niet gebruikt. Dan krijg je vragen als ‘wat voel
je dan’? Dus ik heb tegen mijn ouders gezegd
‘neem maar een Duits woordenboek mee’, want
dan kan ik tenminste opzoeken wat kietelen
en prikkelen en tintelen en al die woorden

‘Ik wilde heel graag naar
Nederland en dan het liefst naar
Nijmegen, omdat ik in Nijmegen
studeerde. Ik dacht ‘dan voel ik me
toch een beetje thuis’
zijn. Op een gegeven moment weet je wel dat
‘Wirbelsäule’ je wervelkolom is. Ze gaven daar
aan dat het allerbelangrijkste is dat je meteen
met de revalidatie begint. Hoe weinig het ook
is. Ik ben daarom naar een kliniek in Duisburg
gebracht. Daar kwam ik met drie Duitsers op
een kamer terecht waarvan eigenlijk van alle
drie wel duidelijk was dat ze niet echt meer
zouden herstellen. Ze hadden allemaal zware
doorligplekken. Die gasten hebben me echt heel
goed opgevangen. Het was een ziekenhuis gericht
op revalidatie dus iedereen die daar lag was wel
stuk op de één of andere manier, maar niet ziek,
wat echt een ander ding is. Je hebt een soort
van defect maar je voelt je niet ellendig. Ik weet
nog dat op de eerste zondag dat ik daar was één
van die gozers uit zijn bed kwam en naar me toe
kwam met een klein flesje schnaps. Hij had een
NTvBMH 2018/nr1

hele doos met flesjes schnaps in zijn kastje staan!
Dus op zondag dronken we met z’n allen een
borreltje, gewoon op de kamer in het ziekenhuis.
Wanneer mocht je terug naar Nederland?
Ik heb in Duitsland op zich een fijne tijd gehad
en ze hebben me er goed verzorgd. Ik ben 2 of
3 dagen in het ziekenhuis geweest . Daarna nog
een dag of 5 in de kliniek in Duisburg. Die tijd
is een beetje vaag voor mij. Dus houd het maar
op ongeveer een weekje in Duitsland. Ik wilde
heel graag naar Nederland en dan het liefst naar
Nijmegen, omdat ik in Nijmegen studeerde. Ik
dacht ‘dan voel ik me toch een beetje thuis’ en
dat is uiteindelijk vrij snel gelukt. Ik werd naar
het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Dat
had er ook mee te maken dat ze dachten dat ik
nog een keer geopereerd moest worden om de
pennen van de vorige operatie eruit te halen.
In de overdracht, bleek ook, dat ze in Duitsland
de wervels andersom tellen. Dus ze dachten
in het Radboud dat mijn laesie veel hoger zat.
Zij dachten dat mijn laesie bij T1 zat omdat er
stond: spondylodese van T1 en L4. Ik kwam
terecht bij dokter Hosman, die kennelijk een
ruggenwonder is in Nederland. Zijn oordeel was
heel snel ‘we gaan jou helemaal niet opereren’.
De spondylodese zit er nu goed in en je bent
aan het herstellen. Als we het eruit gaan halen
dan is het maar de vraag wat er dan gebeurt.
Dat kost weer een operatie. Zodra je last krijgt
van de pennen kunnen we je over 3 dagen, een
maand of een jaar prima nog een keer opereren.
We gaan kijken hoe het met je gaat. In de loop
van de tijd kwamen veel functies een beetje
terug. Toen werd duidelijk dat ik ambulant kon
gaan revalideren. Bij mijn ouders in de buurt in
Eindhoven zit revalidatiecentrum Blixembosch.
Daar ben ik gaan revalideren.
Moest je op dat moment nog geholpen worden
door je ouders?
Ja, in eerste instantie wel. Je hele lichaam moet
zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ik had
een bed beneden staan, want ik kon natuurlijk
nog geen trap op. Als ik dan in mijn bed naar
de muur lag, trok ik mijn benen op en zag ik
opeens bloed op m’n tenen doordat ik langs de
muur had geschraapt. Nu gebeurt dat niet meer.
In Blixembosch was niet direct plek, dus heeft
mijn moeder de lokale fysiotherapeut gebeld.
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M’n ouders wisten ook niet veel, behalve dat ik
zo snel mogelijk alles weer zelf moest doen. De
fysiotherapeut is de eerste keer bij mijn ouders
thuis langsgekomen. Daarna ben ik een aantal
keren daar geweest. Ik ben begonnen om zoveel
mogelijk te staan. Staan, stapjes zetten, leunen,
wennen aan in een rolstoel zitten, overgaan van
rolstoel naar stoel. In eerste instantie gebruikte ik
een plank, maar al snel kwam ik erachter dat die
plank alleen maar in de weg ligt.
Je bent in eerste instantie heel voorzichtig, ook
omdat je heel veel pijn hebt gehad en je bang
bent dat dat terugkomt. Maar je komt er vrij
gauw achter dat je rug vast zit met platen en
pinnen, je kan er eigenlijk niet zoveel verkeerd
mee doen. Op een gegeven moment merk je dan
ook dat het geen pijn meer doet als je beweegt.
In eerste instantie gaf torsie op de ruggengraat
heel veel pijn en bleef ik stijf liggen en draaide
alleen in mijn geheel. Het zijn eigenlijk vooral

ik kon er niets aan veranderen
dus moest ik ermee door.
de operatiewond en de kneuzingen die van
binnen zitten die je beperken. Op een gegeven
moment trekt de eerste pijn weg en komt er
steeds meer gevoel en functies terug. Toen
geloofde ik nog dat ik weer zou kunnen lopen.
Voor mij was dat een essentiële gedachte om
te kunnen revalideren. Ik ben met name in het
revalidatietraject heel veel goed bedoelde hulp
tegengekomen, wat op dat moment niet de juiste
hulp voor mij was. Bijvoorbeeld “we gaan een
rolstoel en traplift voor je bestellen”, terwijl
ik nog in de fase zat ‘over een half jaar loop ik
weer’. Dat werd compleet genegeerd.
Wat heeft het ongeluk mentaal met je gedaan?
Als je me dat toen gevraagd zou hebben, niet
zoveel. Dit was nu eenmaal de situatie, ik kon er
niets aan veranderen dus moest ik ermee door.
Ik ben heel erg van het handelen als er dingen
gebeuren dus dat ben ik op dat moment ook
gaan doen. Dat zit ook een beetje in de familie.
Maar natuurlijk doet het achteraf heel veel met
je. Als ik nu kijk naar hoe ik er bij zit, vergeleken
met een paar jaar geleden, dan is het nu totaal
anders dan in de eerste periode. Na 8 maanden
woonde ik weer op mezelf. Ik ben toen ook
meteen in het bestuur van de studievereniging
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van mijn opleiding Geschiedenis gegaan. Ik weet
nog dat we een bestuursfoto gingen maken en
ik ‘moest en zou’ staan op die foto. Want ik kán
staan, dus ik gá staan. Dat zou ik nu nooit meer
doen. Zoek het uit. Het gekke is dat mensen nu
nog steeds niet het beeld van mij hebben dat
ik in een rolstoel zit. Ik doe namelijk nog heel
veel. Ik klim thuis rustig de steiger op om het
plafond te schilderen bijvoorbeeld. En zo doe ik
dat overal, dus de rolstoel definieert me helemaal
niet. En dat is soms lastig want dan wordt er een
bedrijfsuitje gepland en dan blijkt dat ik de locatie
niet in kan, of met heel veel moeite. Alles kost
meer moeite. Dat is niet erg, maar soms moet je
daar rekening mee houden. Inmiddels zeg ik dat
dan tegen de organisatoren, maar eerder wilde ik
daar totaal niet aan toegeven.
Ik moest ook verplicht naar een psycholoog. Ik
ben daar één keer naartoe gegaan en heb gezegd:
‘ik kom vanaf nu niet meer’. De revalidatiearts
zei dat ik er naartoe moest. Ik heb echter
geantwoord dat ik dat zelf wel besloot. Dat ik
over mijn behandeling ging en niet zij. Dat was
mevrouw absoluut niet gewend, die tegenspraak.
En misschien was het verstandiger geweest als ik
de psychologische hulp wel had geaccepteerd. Ik
stond er echter op dat moment totaal niet voor
open.
Als je terugkijkt op de zorg die je gehad hebt,
wat vond jij daar heel prettig aan als patiënt en
waarvan dacht je ‘dat zou ook anders kunnen’?
Ik moet zeggen dat de operatie en de spoedzorg
heel goed zijn geweest. Ik heb een enorm
respect opgebouwd voor verpleegkundigen
met name. Artsen kom je wel vaker tegen in
je leven. Maar met verpleegkundigen kom je
pas intensief in aanraking als je écht ziek bent.
Daar ben ik echt alleen maar heel erg blij over,
van de ambulancebroeders die me van de ene
naar de andere locatie hebben gereden tot de
verpleegkundigen in het revalidatiehuis.
Wat ik als onprettig heb ervaren, maar dat is
een algemeen ding, dat is de grote visite. Ik
snap waarom die nodig is, maar zeker in een
academisch ziekenhuis is die gewoon heel groot
en heb je het gevoel dat er over je heen gepraat
wordt. Inmiddels snap ik beter waarom dat zo is
en zou ik het ook minder erg vinden, maar toen
had ik daar heel weinig begrip voor en vond ik dat
fucking irritant en ging ik daar een beetje tegen
rebelleren.
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Wat kan je allemaal wel en niet?
Ik kan autorijden en de trap op en af. Wat
beperkend is, is dat dingen meer energie kosten.
Dat is niet altijd beperkend. Vaak niet op het
moment zelf. Ik heb pas nog met mijn zwager
2 kubieke meter hout verwerkt tot haardhout
in een weekend. In die zin is er met mijn
energie niets mis, maar je kunt dat soort dingen

‘Vaak kan iemand veel meer dan
je denkt. Dus schrik er ook niet
voor terug om te vragen wat de
patiënt het beste zou vinden.’
minder vaak doen dan ervoor. Soms is het de
bewegingsvrijheid en dingen die je niet kunt doen
die me beperken. Ik vind het soms lastig om hulp
aan anderen te vragen. Ik ervaar een soort van
drempel om hen voor mij aan het werk te zetten.
Even een rondje halen in een volle kroeg lukt
mij meestal niet. Dan stuur ik dan een van mijn
vrienden erop uit met 20 euro en is dat rondje zo
geregeld. Maar dat blijft nog steeds een beetje
vreemd voelen.
Wat zou je de Medisch Hulpverleners mee willen
geven?
Als je een patiënt tegenkomt die
ruggenmergletsel heeft, maar niet voor die
klacht bij jou komt, is het goed om te beseffen
dat de patiënt vaak beter weet hoe hiermee
om te gaan dan de zorgverlener. Ik heb een
keer mijn grote teen gebroken doordat ik mijn
schoen niet goed heb aangetrokken. Dat is niet
dramatisch, maar ik voel het niet. Je weet dan
ook niet wat je wel en niet met je voet kan doen.
Moet ik schoenen aan? Moet dat gespalkt?
Normale mensen voelen wat er wel en niet
gaat. Ik merkte onbegrip bij bijvoorbeeld de
huisarts. Hij snapt niet goed wat het probleem is.
‘Je hebt gewoon je teen gebroken, dat herstelt
wel weer.’ Maar ik heb meer vragen, omdat het
probleem bij mij complexer is. Dat komt ook
omdat ruggenmergletsel zo divers is. Ik heb een
laesie op L1, maar die is partieel. Wat betekent
dat iemand anders met een partiële laesie op L1
totaal andere uitvalsverschijnselen kan hebben
dan ik. Ik ben een keer onderuit gegaan met mijn
racefiets. Met mijn borst tot stilstand gekomen
tegen een paal. Mijn hele ribbenkast lag in de
kreukels. Dat doet zeer en dat is vervelend,

Antwoord: b, metabole alkalose met respiratoire compensatie.
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maar ik maakte me vooral druk over mijn rug.
Zit alles nog goed in mijn rug? Dan loop je ook in
eerste instantie tegen onbegrip aan van mensen,
“waarom maak je je daar dan druk over, je
hebt toch alleen maar pijn in je borst?” Ik ben
daarom na dat ongeval bewust naar de SEH
van het Radboud gegaan. Daar ligt mijn dossier.
Daar namen ze het serieus en maakten ze direct
een scan om te kijken of alles goed zat. Dus dat
was prima. Ik denk, op mezelf gebaseerd, dat
dwarslaesie patiënten vaak beter weten wat ze
wel en niet kunnen dan mensen eromheen. Of
dat nu familie of hulpverleners zijn. Dus benader
dat ook zo. Vaak kan iemand veel meer dan je
denkt. Dus schrik er ook niet voor terug om te
vragen wat de patiënt het beste zou vinden. En
neem het serieus als mensen met ogenschijnlijk
hele kleine dingetjes binnenkomen, maar zich wel
zorgen maken.
Hoe past dit verhaal nu in je leven?
Ik werk in de consultancy en dat betekent ook
heel vaak nieuwe mensen ontmoeten en afscheid
nemen dus ik moet het heel vaak vertellen.
Dat moet sowieso al omdat iedereen vanuit
oprechte interesse vraagt ‘wat is er met je aan
de hand’? maar ik zoek dus ook vanuit mijn
werk vaak nieuwe mensen op. Ik heb nu net een
nieuwe klant dus ik heb vaak het verhaal moeten
vertellen en nu weer aan jou. En nu de afgelopen
week alweer 3 of 4 keer helemaal verteld.
En dat vind je prettig qua verwerking?
Nou soms kan het wat vermoeiend zijn, dan
wil ik er helemaal niet mee bezig zijn. Ik heb in
een heel vroeg stadium voor mezelf besloten
dat mensen dat vragen vanuit een oprechte
interesse. Het simpele feit dat ik het verhaal heel
vaak moet vertellen weegt minder zwaar dan het
feit dat zij oprechte interesse hebben in wie ik
ben en wat er met mij is. Die vraag verdient een
antwoord. En soms is het wel eens zo dat ik een
hele korte samenvatting geef en zeg dat ik het er
graag op een ander moment uitgebreider over
heb. Je richt het praktischer in. En ik probeer er
wel open voor te staan want het is voor iedereen
beter als ze weten wat er met mij is en wat ik
wel en niet kan en dat is ook voor mezelf beter
omdat ze dan beter rekening met me kunnen
houden en ook niet over gaan compenseren. Ik
heb liever dat mensen hun vragen
aan
me stellen
Bron:
expertcollege.nl

Tijn van Lange 27

zodat ik kan antwoorden of aan kan geven dat ik er niet over wil praten. Als je een vraag hebt kan je hem
beter stellen dan niets doen. Verder heb ik inmiddels geleerd om om te gaan met de uitdagingen en deze
manier van leven. Een paar jaar geleden was ik zelfs voor het eerst vergeten dat het 16 september was, de
verjaardag van het ongeluk. Terwijl die datum toch op mijn rug getatoeëerd staat. Een dag later keken mijn
vrouw en ik elkaar aan en zeiden we: Zijn we niet iets vergeten?
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28 Bestuurdsupdate

Bestuursupdate
NVBMH juni 2018
Sinds de uitgave van het vorige tijdschrift heeft
het bestuur van de NVBMH niet stilgezeten.
We hebben sinds de ALV van november
een nieuw bestuurslid, Ellen Schepens.
Hiermee heeft de commissie Communicatie
een nieuwe voorzitter gekregen. De nieuwe
voorzitter heeft de commissie een goede
impuls gegeven. Er is veel aandacht voor
social media, met een nieuwe rubriek waarbij
werkende BMH-ers aan het woord komen.
Daarnaast hebben alle zorginstellingen
(OK’s, SEH’s, RAV’s) in Nederland een
informatiepakket ontvangen over de BMH,
met daarin folders en het magazine. De
Commissie Communicatie is voornemens
op bezoek te gaan bij de ziekenhuizen en
ambulancevoorzieningen om informatie te
verstrekken over de BMH. Hiervoor heeft de
commissie meer leden nodig! Opgeven kan via
info@nvbmh.nl
De commissie Deskundigheidsbevordering is
ondertussen druk bezig met de organisatie
van het symposium. Er wordt gewerkt aan
een medisch inhoudelijk programma. Het
symposium vindt plaats op 1 november,
locatie volgt! Save the date!
De commissie Kwaliteit blijft druk met
het bewaken van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening. De aanvragen voor
accreditatie van scholing nemen toe. Dit
betekent dat er meer vooraf geaccrediteerde
scholing zijn voor de BMH-er, waardoor de
BMH-er in staat is meer A-punten te halen.
Steeds meer BMH-ers registreren zich in het
kwaliteitsregister! De commissie Kwaliteit blijft
er voor zorgen dat de registratie op goede
wijze verloopt.
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Daarnaast heeft het bestuur regelmatig
contact met de onderzoekscommissie
Evaluatieonderzoek Wet BIG. Samen doen we
er alles aan om een zo goed mogelijke respons
te genereren voor het onderzoek. Langs
deze weg willen wij nogmaals een oproep
doen om mee te werken aan het onderzoek.
Zonder jullie geen gedegen onderzoek! Een
gedegen onderzoek is van belang, zodat de
onderzoekscommissie een uitspraak kan doen
over de nut en noodzaak van een definitieve
opname in de Wet BIG.
In februari heeft het bestuur van de NVBMH
een beleidsdag gehad, waarin het beleid
voor aankomende jaren is uitgezet. Ook met
het oog voor het komende bestuurstermijn.
Het huidige bestuurstermijn eindigt bij de
ALV van november 2018. De NVBMH bestaat
dan alweer 4 jaar! Mogelijk dat er nieuwe
bestuursleden nodig zijn vanaf november. Ik
vraag je dan goed na te denken of dit iets voor
je is, voor vragen of een dag meekijken kun je
contact opnemen.
Tot slot blijft het bestuur op de achtergrond
actief met het beantwoorden van mails,
bijwonen van vergaderingen als Landelijk
Platform BMH, Duaal Traject Ambulancezorg,
Beroepenveldcommissies van de verschillende
Hogescholen, en het geven van informatie
tijdens verschillende bijeenkomsten.
Regelmatig geven we presentaties over de
BMH en traineetrajecten.
Contact opnemen met het bestuur?
Mail naar info@nvbmh.nl.
Namens het bestuur,
Leonie van der Schans
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Arjen Venema - Secretaris

Marleen Vernooij Bestuurslid Deskundigheidsbevordering

Ellen Schepens - Bestuurslid Communicatie

Sophie Kreumer - Vicevoorzitter

Leonie van der Schans - Voorzitter

Stephan van Gorsel - Penningmeester
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