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Register ETS-instructeurs

De ETS-faculteit is bezig met het opzetten van 
een register waarin alle ETS-instructeurs vermeld 
staan en waarin inzet en (bij-)scholingen worden 
bijgehouden. Om dit up to date te houden is het 
van belang dat wijzigingen in contactgegevens, 
functie of werk, maar ook als je niet meer als 
ETS-instructeur werkzaam bent, door te geven 
aan: j.m.niemeijer@umcg.nl

Nieuwe data nascholing ETS instructeur 
2017
De nascholing voor ETS-instructeurs is op 20 of 
op 22 november 2017 in het Fletcher Familiehotel 
te Paterswolde. De docenten zijn bezig met een 
nieuwe invulling van de nascholing. Je kunt je 
wel alvast opgeven via de bijgevoegde link. Meer 
informatie over de nascholing volgt binnenkort. 
Mocht je dit jaar de opleiding oefenontwikkelaar 
en oefenleiding of de pilotopleiding waarnemen, 
reflecteren en evalueren volgen dan hoef je niet 
mee te doen met de ETS nascholing 2017.

In 2017 heeft de ETS-faculteit van Cycloon 
een aantal activiteiten op het programma 
staan. Deze nieuwsbrief is bedoeld om jullie 
hiervan op de hoogte te brengen.  

De ETS instructeursopleidingen in 2016 
en 2017 zijn succesvol verlopen
In november 2016 en februari 2017 hebben we 
twee ETS-instructeursopleidingen uitgevoerd. De 
opleidingen zijn succesvol verlopen en we hebben  
er 27 nieuwe ETS-instructeurs bij. Van harte 
gefeliciteerd allemaal! Goed om te vermelden dat 
we dit jaar de opleiding hebben kunnen accredite-
ren  in het kwaliteitsregister V&V. 
In 2017 komt er geen tweede opleiding. Moge-
lijk komt er een opleiding aan het eind van 2018. 
Hierover zullen we jullie te zijner tijd informeren.

Nascholing Drentse huisartsen

Opleiding 2016

Opleiding 2017

Procedure aanvraag ETS-materiaal en 
aanvraag inzet externe instructeurs
Om een en ander goed te kunnen organiseren 
willen wij de procedure voor het aanvragen van 
ETS-materiaal nogmaals onder de aandacht 
brengen. Wij hebben een standaard aanvraagfor-
mulier voor het aanvragen van ETS-materiaal en 

https://www.acutezorgnetwerk.nl/aznnnapp/pub/course_signup/184


ETS-instructeurs (Bijlage 1) Hierop kun je uiterlijk 
3 weken van tevoren aangeven wanneer en waar 
de oefening is en wat je aan materiaal nodig hebt. 
Ook kan je ook aangeven of je externe instruc-
teurs wil inzetten. Het aanvraagformulier kun je 
volledig ingevuld sturen naar j.m.niemeijer@
umcg.nl
Jessica gaat dan het vervoer van het materiaal in-
plannen en het verzoek voor externe instructeurs 
uitzetten via de mail. Na de oefening willen we 
graag het aanvraagformulier ondertekend terug 
zodat wij kunnen zien of er nog materiaal aange-
vuld of gerepareerd moet worden. Belangrijk is 
dat je na afloop van een oefening doorgeeft welke 
instructeurs daadwerkelijk zijn ingezet. Dit vanwe-
ge de vergoeding die de instelling ontvangt voor 
de instructeur. Aan het eind van het jaar sturen 
we hiervoor een declaratie formulier. 
 
2018 internationaal congres ETS
Wij zijn voornemens om een internationaal con-
gres te organiseren in 2018 gericht op ETS. 
Samen met de docenten zijn we al aan het brain-
stormen geweest over de invulling van dit con-
gres. We zijn op zoek naar mensen die willen hel-
pen met organiseren, een bijdrage willen leveren 
of goede ideeën hebben, dit kun je doorgeven aan 
Jessica Niemeijer.

Organisatie en verantwoordelijkheden 
ETS in de regio
In deze notitie (Bijlage 2) staan de organisatie 
en verantwoordelijkheden ten behoeve van de 
ETS-faculteit beschreven met als doel de organi-
satie ervan binnen Cycloon en de regio te borgen. 
Dit heeft ook als doel om de bekwaamheid van 
zowel de docenten ETS als de instructeurs ETS, 
alsmede de kwaliteit van de ETS-oefeningen die in 
de regio georganiseerd worden te waarborgen 
en/of verbeteren. Het oorspronkelijke vastgestel-
de document is van 14 april 2014. Het betreft in 
deze notitie een actualisatie van de eerder 
gemaakte afspraken en beschrijving van de 
verantwoordelijkheden. 

Regionale ETS-coördinator
Vanaf 1 april zal Jaap de Geus de ETS-faculteit 
verder ondersteunen als regionale ETS-coördina-
tor. Jaap is al vanaf het eerste uur betrokken bij 
de faculteit en zal voor 1 dag in de week regionale 
taken oppakken vanuit Cycloon. Binnenkort zal 
Jaap contact met jullie opnemen om te inventari-
seren welke wensen en behoeften er zijn om ETS 
in de eigen zorginstelling verder te ontwikkelen. 
Johan Schanssema en Anneke de Vries blijven 
verantwoordelijk voor de programmaleiding van 
de ETS-opleidingen en -nascholing en de inhoude-
lijke ontwikkeling van ETS in samenwerking met 
de andere ETS-docenten; Luuk Tomson, Ingrid 
Timmerman en Harm Roemeling. 

Engeland 2016

Regionaal jaarverslag ETS 2016 en jaar-
plan 2017 
Het ETS-jaarverslag (Bijlage 3) beschrijft de acti-
viteiten die de faculteit heeft uitgevoerd in 2016. 
Ook geeft het een financieel overzicht. 
In het jaarplan 2017 (Bijlage 4) zijn de doelen 
voor dit jaar te lezen die de faculteit wil uitvoeren. 
Ook is er in het overzicht opgenomen in welke 
periode deze gepland staan.  

Nieuwtjes
• De regionale pré-hospitale ETS sets worden of 

zijn uitgebreid met nieuwe materialen waar-
onder Grootschalige Geneeskundige Bijstand 
(GGB).

• Binnenkort zullen alle regionale koffers op-
nieuw genummerd en gestickerd worden. Zo 
krijgen wij een nog beter overzicht van de 
voorraad. 

• In november 2016 zijn drie ETS-docenten 
en de programmamanager van Cycloon naar 
Engeland geweest voor een werkbezoek. Zij 
hebben daar geparticipeerd bij een grote  
oefening en gesproken over verdere samen-
werking. Vanwege de ontwikkelingen rondom 
ETS in Engeland ziet onze faculteit op dit  
moment geen structurele uitwisseling.  
Mogelijk zal dit in de toekomst weer worden 
opgepakt. De docenten gaan verder kijken 
met welke landen we kunnen samenwerken. 

• De faculteit is continu bezig om nieuwe pro-
ducten te ontwikkelen. Zo is er in maart een 
succesvolle training geweest met alle huis-
artsen in Drenthe en binnenkort staat er een 
training gepland voor de RUG learning com-
munity. 

• Tijdens de opleiding in februari is er een korte 
film gemaakt over ETS. Deze film zal gebruikt 
worden voor opleidingsdoeleinden en/of pro-
motie van de ETS-faculteit.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen hebben, dan kun je contact opnemen met 
Jessica Niemeijer. 

Namens het docententeam van de ETS-faculteit 
en het team Cycloon wensen we jullie veel plezier 
en inspriratie met de uitvoering van jullie ETS-ac-
tiviteiten in 2017!


