Different centers
Different perspectives
Valuable learning

Europese Simulatie Instructeurs Cursus Level 1

22-23-24 JUNI 2022
Bilthoven, Nederland
Medisch Training en Simulatie (METS) Center
Aanvang eerste dag om 09.00 uur – einde laatste dag 15.30 uur
Wij bieden deze speciale cursus aan, waarbij op unieke wijze de expertise van verschillende simulatiecentra en ervaren
multidisciplinaire instructeurs (artsen, verpleegkundigen, medisch docenten) wordt samengevoegd. De cursus brengt een
mengeling van theorie en praktijk en benadrukt het belang van feedback voor het leren in een veilige en stimulerende
sfeer. Deelnemers werken in kleine groepen interactief samen met de instructeurs. We kunnen een beperkt aantal
deelnemers plaatsen: minimaal 12 deelnemers, maximaal 36 deelnemers. De voertaal is Nederlands.
Doelgroep

Professionals in de gezondheidszorg, die simulators en een simulatieomgeving willen betrekken
in hun onderwijs.

Cursusdoelen

Deelnemers in staat stellen om op simulatie gebaseerde cursussen te geven voor de acute
medische zorg, waarbij onderwerpen worden behandeld als Crisis Resource Management (CRM).

Inhoud van de cursus

De deelnemers bekend maken met de simulator en simulatieomgeving; scenario’s ontwerpen en
uitvoeren; ‘debriefing’ (structuren, moeilijkheden, gebruik van video, rapportagesystemen);
medische fouten en patiëntveiligheid; principes van onderwijs aan volwassenen; cursussen
ontwikkelen; de diverse rollen van de simulatie-instructeur; netwerken.

Methodes

Ervaring, praktijk en feedback; theorie; praktische workshops; gestructureerd overleg.

EuSim-groep

De EuSim-groep bestaat uit ervaren simulatie-instructeurs van simulatiecentra in Kopenhagen,
Denemarken (CAMES), Tübingen, Duitsland (TüPASS), Londen, Engeland (BARTS and the London).
METS Center is erkend partner voor de Nederlandstalige versie van de Europese Simulatie
Instructeurs Cursus (Basis).

Kosten

Het cursusgeld is €1595,00 per persoon, inclusief lunches, frisdranken, koffie/thee gedurende de
cursus, een receptie op dag 1 en een cursusdiner op dag 2. Reis- en verblijfkosten zijn niet
inbegrepen.

Accommodatie

Hotelkamers in de buurt van het METS Center zijn beschikbaar rond ± € 100 per nacht
(www.booking.com).

Meer informatie

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