Different centers
Different perspectives
Valuable learning

Europese Simulatie Instructeurs Cursus Level 2

28-29-30 OKTOBER 2020
Bilthoven, Nederland
Medisch Training en Simulatie (METS) Center
Start eerste dag om 09.30 uur – cursus eindigt laatste dag om 15.30 uur
Het falen van Crisis Resource Management (CRM) heeft te maken met veel nadelige gebeurtenissen. Wij bieden een
praktische training om uw inzicht te verbeteren en CRM te integreren in simulatiecursussen. Ons internationale en
multidisciplinaire centrum heeft ruime ervaring in instructeurstraining, menselijke factoren, patiëntveiligheid en CRM. De
cursus is gebaseerd op gedegen leerdoelen, relevante onderwerpen en biedt praktische workshops en feedback. De cursus
is bedoeld voor ervaren simulatietrainers die hun vaardigheden willen ontwikkelen in het leiden van simulatiecursussen,
die de deelnemers helpen om na te denken over hun acties. De deelnemers werken in kleine groepen in een zeer
stimulerende leeromgeving. De voertaal is Nederlands. De cursus duurt 3 dagen, naast de voorbereiding en
vervolgopdrachten.
Doelgroep

Ervaren simulatietrainers, die;
• zich prettig voelen bij het leiden van scenario’s en debriefing
• tenminste 25 simulatie debriefings hebben geleid
• minstens een jaar actief betrokken zijn bij simulatie

Cursusdoelen

Na het voltooien van de cursus zijn de deelnemers in staat om;
• hun sterke en zwakke punten te benoemen bij het integreren van CRM in simulatiecursussen
• invloed op succes of barrière te identificeren om de deelnemers optimaal te helpen bij het
nadenken over hun acties
• hun vaardigheid te optimaliseren in het creëren van leermogelijkheden, tijdens
simulatietrainingen

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•

Principes van Crisis Resource Management (CRM) en invloed op patiëntveiligheid
Menselijke factoren (geheugen, aandacht, besluitvorming, prestatiebepalende factoren)
Actieve methodes om de CRM boodschappen over te brengen
Scenario-ontwerp voor gevorderden
Tips & Tricks voor succesvolle debriefing (problemen vermijden of ermee omgaan)
Aanpassing van strategieën voor doelgerichte scenario's en debriefing
Effectief gebruik van video-opnames tijdens debriefing

•
•
•

Ervaring, praktijk en feedback met behulp van video’s
Theorie, casusbespreking, praktische workshops
Voorbereiding en vervolgopdrachten

Methodes

Kosten

Het cursusgeld bedraagt €1.550,- per persoon, inclusief lunches, koffie/thee, een receptie op dag
1 en een cursusdiner op dag 2. Reiskosten en verblijfkosten zijn niet inbegrepen.

Meer informatie

Drs. Ron Brendel, METS Center, NL, tel. 030-7551000; email: r.brendel@metscenter.nl
Dr. Peter Dieckmann, CAMES, DK, tel. +45 3868 4369; email: mail@peter-dieckmann.de
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