Trainingen geneeskundige zorg
Wij bieden opleidingen, trainingen en
oefeningen aan met betrekking tot
geneeskundige zorg. Hieronder vind je een
overzicht van ons aanbod.
Training coördinator PSHOR
Crises en incidenten zijn vaak onverwacht.
Doorgaans eisen ze veel slachtoffers en
veroorzaken grote schade. Slachtoffers
hebben hulp nodig bij het verwerken
van onverwachte en vaak treurige
gebeurtenissen. Hoe sneller de getroffenen
het gevoel van zelfcontrole terugkrijgen, hoe
groter de kans op een goede verwerking
van de gebeurtenis is. Tijdens deze
tweedaagse training gaan we met elkaar
aan de slag om verschillende taken en
verantwoordelijkheden van de coördinator
PSHOR in kaart te brengen.
Training medewerker PSHOR
Tijdens deze eendaagse training leer je hoe
je als medewerker PSHOR een adequate
opvang aan moet bieden aan collega's die
tijdens hun werk een ingrijpende gebeurtenis
meemaken. Maar ook het tijdig signaleren
van veranderingen en gedrag na 'verwerking
van een gebeurtenis' is een belangrijk aspect
binnen deze training. Daarnaast wordt er
aandacht besteed aan het vergroten van het

gevoel van veiligheid voor alle medewerkers
en moet je als medewerker PSHOR vervolgopvang kunnen regelen door collega's.
Module PSHOR
Tijdens deze eendaagse training
gaan we met elkaar aan de slag om
inzicht te krijgen in het proces van de
psychosociale hulpverlening en de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van de PSHOR-functionarissen in kaart
te brengen. Dit doen we aan de hand
van relevante wet- en regelgeving,
basisprocessen en -procedures en
de doelgroep, functies, taken en
verantwoordelijkheden van het eigen proces
te doorgronden.
Nascholing ambulancepersoneel
Van ambulancepersoneel wordt verwacht dat
zij met regelmaat de nodige scholing volgen,
zodat zij bekwaam blijven in hun vak. Wij
bieden een breed assortiment van modules
aan om aan deze eis te blijven voldoen. Dit
doen we met behulp van freelance docenten,
welke als deskundige kunnen worden
beschouwd in hun vakgebied. Op deze wijze
wordt kwaliteit gewaarborgd. Neem contact
met ons op voor het aanbod aan modules.
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Trainingen geneeskundige zorg
Training Algemeen Commandant
Geneeskundige Zorg
Tijdens een ramp of crisis is de Algemeen
Commandant Geneeskundige Zorg
(ACGZ) de hoogste leidinggevende van de
stafsectie geneeskundige zorg. Hij of zij
is aanspreekpunt voor alle partners en is,
indien nodig, te bereiken via de meldkamer.
Om de functie op de juiste manier te
bekleden en kennis over geneeskundige
rampenbestrijding te vergroten hebben wij
een training opgesteld.
Training Hoofd Ondersteuning
Geneeskundige Zorg
Als er een ramp of incident
plaatsvindt moeten alle verschillende
hulpverleningsdiensten nauw samenwerken.
Dit vergt veel aansturing van de logistieke
coördinatoren binnen de geneeskundige
keten, de taak van de Hoofd Ondersteuning
Geneeskundige Zorg.
Training Informatie Geneeskundige Zorg
Tijdens een ramp of incident is het belangrijk
dat iemand het informatieproces binnen
de geneeskundige keten stuurt en leiding
geeft. Dit zijn taken voor het Hoofd
Informatie Geneeskundige Zorg. Met
behulp van deze training krijg je inzicht

in de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van deze functie. Dit doen
we door de doelgroep, functies, taken en
verantwoordelijkheden van het eigen proces
te doorgronden.
Training Hoofd Sectie GHOR
De Hoofd Sectie GHOR neemt namens de
GHOR deel aan het operationeel team.
Hij of zij moet goed opgeleid zijn om op
de juiste manier te functioneren binnen dit
team. Tijdens deze training leer je alle taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van deze functie, maar ook van de andere
functies binnen het operationeel team.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze website
www.vracademie.nl. Heb je interesse of
vragen, dan kun je contact opnemen met
Michiel van der Est via michiel@vracademie.
nl. Mocht het product waar je naar zoek hier
niet bij staan, neem dan vrijblijvend contact
met ons op om te kijken of we in je behoefte
kunnen voorzien.
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