
Competenties en teaminteractie tijdens een 
calamiteit verbeteren? 

Patiëntveiligheid vergroten?

CRM Simulatietraining



Het Rijnstate Simulatiecentrum organiseert simulatietrainingen van medische calamiteiten en 
technische defecten om de competentie en met name teaminteractie te verbeteren. Het doel 
hiervan is om de patiëntveiligheid te verbeteren. Daarnaast kan het werkplezier en zelfvertrou-
wen toenemen. Simulatie helpt teams en individuele medewerkers inzichten te ontwikkelen die 
het beste onder realistische condities geleerd kunnen worden. Dit vertaalt zich in een verbeterde 
communicatie, samenwerking en crisismanagement in de werkomgeving.

Naast training van de eigen medewerkers van Rijnstate, biedt het Rijnstate Simulatiecentrum 
ook trainingen aan uw zorgorganisatie. 

Crew Resource Management 
Binnen het Rijnstate Simulatiecentrum trainen we vooral op Crisis Resource Management 
(CRM) taken. Deze taken zijn afgeleid van Crew Resource Management uit de luchtvaart. 
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70% van de fouten die in ziekenhuizen gemaakt worden, 
berusten op menselijke fouten. Door het trainen van de CRM principes worden cursisten 
bewust gemaakt van deze ‘human factors’ en krijgen zij een werkwijze aangereikt waardoor 
de meest veilige en effectieve zorg kan worden geboden. Daarnaast worden met behulp van 
(video)debriefing, films en video’s de concepten verder besproken. 

Soorten training
Het Rijnstate Simulatiecentrum verzorgt verschillende medische simulatiecursussen, zowel 
voor teams als voor individuele medewerkers. 

- Teamtraining: Deze training richt zich op het gehele team. Voor minimaal drie personen. 
Een training duurt een dagdeel. 

- Individuele training: Training van een of enkele individuele teamleden met een specifiek 
doel. Voor minimaal 1 persoon. Een training duurt een dagdeel.

Locatie
Alle cursussen vinden plaats in het volledig uitgeruste simulatiecentrum in Rijnstate Velp. 
Deze ruimte kan eenvoudig aangepast worden voor gebruik als operatiekamer, recoveryroom, 
Intensive Care situatie of verloskamer. In overleg met u kunnen wij een training verzorgen op 
uw eigen locatie, bijvoorbeeld op de operatiekamer, de recovery, IC, SEH of andere verpleeg-
afdeling. Dit kunnen zowel teamtrainingen als individuele trainingen zijn. 

Accreditatie
De simulatiecursus is geaccrediteerd voor 3 uur (per dagdeel) door de NVA, de LVO, BRV en 
NVAM. Als medisch specialist worden uw accreditatiepunten automatisch bijgeschreven op 
uw GAIA registratie. 

Contact
Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Ellen Niessing, 
hoofd Rijnstate Simulatiecentrum via telefoonnummer 088 - 005 9308 of 088 - 005 5500. 
E-mail: ASAPSimulatiecentrum@rijnstate.nl.


