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Inleiding 
 
In de afgelopen maanden zijn er diverse notities verschenen over de 
kwaliteit van de acute zorg en wie daarvoor verantwoordelijk is. De overheid 
stelt dat de acute basiszorg zowel in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp 
geleverd kan worden als door de huisartsen op de HAP1. Daarnaast stelt de 
overheid duidelijke kwaliteitseisen aan de spoedeisende hulp. Een van de 
expliciete eisen is dat arts-assistenten gedurende hun inwerkperiode 
getraind worden in de ABCDE-systematiek. De overheid stelt expliciet dat 
het ziekenhuizen vrij is om hun eigen cursus in deze te ontwikkelen2. Deze 
eis komt voort uit de stelling dat er op de SEH gedurende openingstijden een 
arts aanwezig moet zijn die direct een luchtweg kan zekeren en een 
reanimatie kan uitvoeren. De overheid geeft ziekenhuizen de vrijheid om hun 
eigen ABCDE-cursus te ontwikkelen en uit te voeren. 
 
Parallel aan deze ontwikkelingen loopt een ontwikkeling in de 
huisartsgeneeskunde waar huisartsen in opleiding voor aanvang van hun 
klinische stage een 2-weekse acute cursus volgen als voorbereiding 
(STARtclass)3. Vanaf april dit jaar wordt deze cursus ook aan ziekenhuizen 
aangeboden. 
 
In zijn brief aan de tweede kamer stelt minister Klink dat artsen die vanaf 1 
januari 2010 aan de slag gaan op de SEH voor aanvang van hun 
werkzaamheden een inwerkprogramma moeten hebben gevolgd. Artsen al 
werkzaam op de SEH moeten voor 1 maart 2010 voldoen aan de 
competenties van het inwerkprogramma en vanaf 1 april 2010 zou elke arts 
werkzaam op de SEH de vereiste reanimatievaardigheden moeten hebben4. 
 
Internationaal gezien zijn de meest gebruikte en onderzochte cursussen de 
ACLS, ATLS, PALS/APLS/NALS en de richtlijnen van de Europese Resuscitatie 
Council welke bedoeld zijn om op te leiden tot een minimaal basisniveau aan 
kennis en vaardigheden. 
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Uitgangspunten 

 
Elke arts-assistent die in aanraking komt met spoedeisende geneeskunde 
dient getraind te zijn in de ABCDE-systematiek. 
 
In het ziekenhuis zijn de spoedeisende hulp artsen specifiek opgeleid voor de 
spoedeisende geneeskunde. 
 
De kwaliteitseisen van de overheid zijn geen vervanging van directe 
supervisie en aanwezigheid van een SEH-arts op de werkvloer wanneer deze 
geopend is. 
 
De NVSHA als beroepsvereniging van de spoedeisende hulp artsen is 
landelijk de aangewezen partij om kwaliteitseisen te bepalen voor ABCDE-
cursussen voor artsen werkzaam in het ziekenhuis. 
 
Een ABCDE-cursus is niet gelijkwaardig aan een inwerkprogramma. De 
overheid stelt dat een inwerkprogramma waarin de arts-assistenten 
boventallig werken (d.w.z niet regulier ingeroosterd) verplicht is, waarna een 
formele evaluatie met competentiebeoordeling van de arts-assistent dient te 
volgen5. 
 
De cursus is geen vervangmiddel voor de dagelijkse supervisie van een SEH-
arts op de werkvloer, maar is het beginpunt voor verdere opleiding en 
training van de arts-assistent. 
 
 
 
Doelstelling 
 
Wanneer ziekenhuizen hun eigen cursussen gaan ontwikkelen, bestaat het 
gevaar op een grote diversiteit tussen de aangeboden cursussen, zowel wat 
betreft de inhoud, het kwaliteitsniveau als de toetsingsmethoden. Het is 
daarom van belang deze cursussen te standaardiseren en op deze manier de 
kwaliteit te waarborgen. 
 
De NVSHA bepaalt samen met haar beroepsgroep de kwaliteitseisen en 
waarborgt zo de kwaliteit van de diverse landelijke ABCDE-cursussen die 
worden aangeboden of in de toekomst ontwikkeld gaan worden. 
 
Daarnaast lijkt het de aangewezen taak van de NVSHA om zorg te dragen 
voor een gedegen opleiding van arts-assistenten werkzaam in ziekenhuizen 
die in aanraking komen met spoedeisende geneeskunde met als uiteindelijke 
doel de zorg op de spoedeisende hulp landelijk op een hoger niveau te 
brengen. 
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Acute cursus voor arts-assistenten werkzaam in een ziekenhuis 

 
De cursus is gericht op het systematisch aanleren van de ABCDE-
systematiek in verschillende klinische situaties en is gericht op de eerste 
opvang, resuscitatie en stabilisatie van een patiënt op de SEH.  
 
De acute cursus kan onderdeel uitmaken van het lokale inwerkprogramma 
maar dient niet als vervanging hiervan. Het staat de ziekenhuizen wel vrij 
om zelf een cursus en toets te ontwikkelen van vergelijkbaar niveau als 
internationaal erkende cursussen. Bestaande data over de opgedane kennis 
en praktische toepassing daarvan zijn niet bruikbaar als de erkende cursus 
(ATLS etc.) niet direct gebruikt wordt. Om de effectiviteit van deze zelf 
ontworpen, nieuwe cursussen toch te kunnen toetsen, is het voor deze 
ziekenhuizen een verplichting om extra toetsingsmoment in te bouwen en 
deze gegevens beschikbaar te stellen. 
 

 
 

Minimumeisen acute cursus 
 
Het doel van de ABCDE-cursus is om de beginnende arts-assistent een 
veilige en betrouwbare methodiek aan te leren voor de herkenning en de 
opvang van de gewonde en acuut zieke patiënt. 
 
De cursus wordt afgesloten met een toets waarvan verslaglegging plaats 
vindt. 
 
 

 
Einddoelen acute cursus 
 
• De cursist kan de gezondheidstoestand van elke patiënt snel en accuraat 

inventariseren. 
• De cursist is in staat om op volgorde van prioriteit patiënten te 

resusciteren en te stabiliseren. 
• De cursist herkent de situaties waarin directe supervisie en/of 

specialistische hulp nodig is en schakelt deze tijdig. 
• De cursist kan de eerste behandeling inzetten van direct 

levensbedreigende aandoeningen. 
 
 
 
Basiseisen acute cursus (zie bijlage 1 en 2) 

 
• De basiseisen van ABCDE-methodiek zoals geformuleerd in de bijlage 

komen in de cursus aan bod. 
• De basiseisen worden zowel theoretisch als praktisch tijdens de cursus 

getoetst waarvan verslaglegging plaats vindt. 
• In de cursus komen verschillende onderwijsmodellen aan bod waaronder 

plenaire sessies, interactieve casusbesprekingen en hands-on trainingen. 
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Minimum eisen inwerkprogramma ziekenhuizen (zie bijlage 3) 
 

• Het inwerkprogramma is verplicht voor alle nieuwe arts-assistenten in het 
ziekenhuis. 

• Het inwerkprogramma vindt plaats voordat de arts-assistent zonder 
directe supervisie aan de slag gaat. 

• Tijdens het inwerkprogramma is de arts-assistent boventallig. 
• Tijdens het inwerkprogramma komen ook de lokale en regionale 

werkafspraken en protocollen aan bod. 
• Het inwerkprogramma wordt afgesloten middels een toets en een 

eindgesprek waarin de competenties beoordeeld worden. 
 
 
 

Verantwoordelijkheid 
 

De inhoud en uitvoering van zowel de acute cursus als het inwerkprogramma 
voor artsen werkzaam op een spoedeisende hulp blijven de eigen 
verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. 
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Bijlage 1: 

 
 
Basiseisen ABCDE-systematiek acute cursus voor artsen werkzaam 
op de spoedeisende hulp 

 
 
De basiseisen zijn per onderdeel van het ABCDE georganiseerd. 
 
A - airway en cervical spine control 
 
• de cursist is in staat een bedreigde luchtweg te herkennen (o.a. 

inadequate bescherming luchtweg, luchtwegobstructie) 
• de cursist is vaardig in de basis handgrepen om de luchtweg vrij te 

maken (o.a. head-tilt, chin-lift, jaw-thrust) 
• de cursist kan veilig een Mayo-tube inbrengen en heeft kennis van de 

indicaties en contra-indicaties van deze handeling 
• de cursist weet wat de indicaties zijn voor stabilisatie van de CWK en kan 

een nekkraag aanleggen 
• de cursist schat tijdig in wanneer expert help nodig is 
 
 
B - breathing 
 
• de cursist herkent de patiënt met een (dreigende) respiratoire 

insufficiëntie 
• de cursist heeft kennis van levensbedreigende aandoeningen die een 

ademhalingsprobleem kunnen geven, zowel traumatisch (o.a. spannings-
pneumothorax, open pneumothorax, fladder thorax, massieve 
hematothorax) als niet traumatisch (o.a. astma cardiale, exacerbatie 
COPD, pneumonie, longembolie) en kan de eerste behandeling opstarten 

• de cursist heeft kennis van en start O2-therapie  
• de cursist is in staat om kapbeademing correct uit te voeren 
• de cursist is in staat om een bloedgas te beoordelen 
• de cursist kan acute, levensbedreigende pathologie op een X-thorax 

herkennen 
• de cursist schat tijdig in wanneer expert help nodig is 
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C - circulation 
 
• de cursist herkent klinische symptomen van shock 
• de cursist heeft kennis van levensbedreigende aandoeningen die een C-

probleem kunnen geven, zowel traumatisch (o.a. harttamponade, intra-
abdominale bloeding, intra-thoracale bloeding, fracturen) als niet 
traumatisch (o.a. distributieve shock, cardiogene shock, hypovolemische 
shock) 

• de cursist heeft kennis van de vochtresuscitatie 
• de cursist heeft kennis van de SIRS-criteria en de surving sepsis 

richtlijnen 
• de cursist kan acute, levensbedreigende pathologie op een ECG 

herkennen 
• de cursist kan in een reanimatie setting de BLS en ALS principes 

toepassen 
• de cursist schat tijdig in wanneer expert help nodig is 
 
 
D - disability 
 
• de cursist kan middels de Glasgow coma scale en de AVPU een snelle 

inschatting van het bewustzijn maken 
• de cursist heeft kennis van de levensbedreigende aandoeningen die een 

D-probleem kunnen geven, zowel traumatisch (o.a. intracerebrale 
bloedingen, schedelbasisfractuur) als niet traumatisch (o.a. CVA, insult, 
SAB, metabole oorzaken) 

• de cursist schat tijdig in wanneer expert help nodig is 
 
 
E - exposure & enviromental control 
 
• de cursist doet een volledig top-teen onderzoek 
• de cursist probeert te allen tijde hypothermie van de patiënt te 

voorkomen 
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Bijlage 2 
 
 
Minimum eisen acute cursus voor artsen werkzaam op de 
spoedeisende hulp 

 
 
Structuur 

 
De cursus moet de volgende onderdelen bevatten: 
• Pre-assessment: 60 meerkeuze vragen, op basis van cursusboek. 
• De cursus moet minimaal 25 uren beslaan. 
• Post-assessment: de toetsing bestaat uit een praktisch en een theoretisch 

gedeelte.  
• Theorie: 60 meerkeuze vragen op basis van cursusboek.  
Er wordt minimaal kennis van de volgende onderwerpen getest: initial 
assesment, bedreigde luchtweg, shock, thoraxtrauma, buiktrauma, sepsis, 
coma. 
• Praktijk: scenario’s. Minimaal 4 scenario’s per student, waarbij de student 

de leiding heeft. Hiervan vinden er 3 plaats tijdens de cursus en 1 tijdens 
de toets.  

De geleerde principes komen hierbij aan bod in zowel trauma- als niet-
trauma gerelateerde scenario’s. 
 
  
Programma 
 
Alle onderwerpen beschreven in bijlage 1 moeten aan de orde komen. 
Er is een theorie en een praktijkgedeelte. 
Beide onderdelen dienen te worden afgesloten met een examen. 
  
 
Cursusmateriaal/cursusboek 
 
Het cursusmateriaal dient alle onderwerpen zoals vermeld in bijlage 1 te 
bevatten. 
  
 
Bezetting 
 
Elke cursus heeft instructeurs, waarbij voor het praktijkgedeelte de minimale 
instructeur:cursist ratio 2:6 is. 
Elke cursus heeft een cursus coördinator, deze is verantwoordelijk voor de 
organisatie, het verloop en de certificering. 
Elke cursus heeft  een cursus leider, deze is eindverantwoordelijk voor de 
inhoud en de kwaliteit van de cursus. 
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Minimum eisen instructeurs 

 
Een instructeur is basisarts en beschikt over minimaal 2 jaar relevante 
werkervaring. 
Een instructeur moet een aparte instructeurtraining hebben gevolgd. 
Deze bestaat uit:   
• “Teaching principles course”, “Generic instructor course” of “Teach the 

Teacher course” 
• de exameneisen van de cursus zelf 
De instructeur heeft als cursist minimaal één van de volgende cursussen met 
goed gevolg afgelegd: ATLS, ALS, ACLS, APLS, MedicALS. 
 
 
Rol van de cursus coördinator 
 
De cursus coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie en logistiek 
van de cursus, deze hoeft dus geen medicus te zijn.    
 
 
Minimum eisen cursus leider (course director) 
 
De cursus leider moet gecertificeerd instructeur zijn van één van de 
volgende cursussen: ATLS, ALS, ACLS, APLS, MedicALS. 
 
  
Certificering 

 
Indien de cursus door een ziekenhuis wordt georganiseerd, is zij zelf 
verantwoordelijk voor het bijhouden van de certificering.  
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Bijlage 3 
 
 
Basiseisen inwerkprogramma ziekenhuizen 
 
• de arts-assistent heeft kennis van de ABCDE-methodiek en kan deze 

toepassen (hiervoor gelden de eisen van de acute cursus, zie Bijlage 1) 
• de arts-assistent heeft kennis van het onderzoek en de behandeling van 

de patiënt met thoracale pijnklachten (o.a. ACS, pneumonie, longembolie, 
aorta dissectie) 

• de arts-assistent heeft kennis van het onderzoek en de behandeling van 
de patiënt met brandwonden en kent de verwijscriteria 

• de arts-assistent herkent acute pathologie op het ECG (o.a. bradycardie, 
AV-blokken, SVT, VT, ECG bij hyper- en hypokaliëmie, STEMI) 

• de arts-assistent herkent acute pathologie op de X-thorax 
• de arts-assistent heeft kennis van en is getraind in BLS, ALS en ACLS 
• de arts-assistent heeft kennis van het verschil in klinische verschijnselen 

bij de acute patiënt in de extremen van leeftijd 
• de arts-assistent heeft kennis van het lokale triage systeem en het lokale 

rampenplan 
• de arts-assistent kent de lokale en regionale werkafspraken en gebruikte 

protocollen 
• het inwerkprogramma wordt afgesloten middels een schriftelijke toets en 

een voortgangsgesprek 
 
De toetsing bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Het 
praktische gedeelte bestaat minimaal uit een scenario ‘de patiënt in shock’. 
In het theoretische gedeelte wordt minimaal kennis van de volgende 
onderwerpen getest: diagnose en behandeling van het ACS, de benauwde 
patiënt, behandeling van brandwonden, ECG-beoordeling, beoordeling  
X-thorax, triage. 
 
In het eindgesprek komen de volgende competentiegebieden aan de orde: 
medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis, organisatie, 
professionaliteit. Er worden naar aanleiding hiervan doelen geformuleerd 
voor het verdere opleidingstraject van de arts-assistent. Er vindt 
verslaglegging van dit gesprek plaats. 
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