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Samenvatting van de subsidieaanvraag 

 

Leiderschap is in spoedsituaties één van de belangrijkste factoren voor een optimale 

teamprestatie. Dat leiderschap zo essentieel is zien we steevast terug in onze CRM-

traumateamtrainingen: de activiteit van de teamleider en de dynamiek tussen leiders en de andere 

teamleden is sterk bepalend voor het succesvolle verloop van het scenario. Goed leiderschap vraagt 

om gerichte training van specifieke niet-technische vaardigheden. Welke vaardigheden dit zijn 

onderzochten we eerder al, nadat leiderschap in onze traumateamtraining als één van de leerdoelen  

geprioriteerd werd. Uit het resulterende competentieprofiel bleek dat de rol van teamleider 

veelomvattend is, en dat hier onvoldoende recht aan gedaan kan worden in alleen een 

simulatiescenariotraining: er was behoefte aan een specifieke leiderschapstraining.  

Daarnaast wilden we in het project een handzaam feedbackinstrument ontwikkelen voor 

simulatietrainers en opleiders/supervisoren. Hierin moesten de belangrijkste definities van 

leiderschap en de gedragingen waarmee teamleiders dit kunnen bereiken komen te staan. Een 

dergelijk instrument stelt hen in staat specifieke leerdoelen te formuleren en gerichte observaties te 

doen. Het eerder ontwikkelde competentieprofiel is te uitgebreid om te gebruiken bij observaties; 

het is bedoeld als de theoretische onderlegger voor trainingen. Het nieuwe feedbackinstrument 

moest geschikt zijn voor ‘real-time’ observaties, en daarom korter en praktischer.  

 

Samenvattend beoogden we de volgende projectresultaten:  

 

1. Een 1-daagse training over leiderschap in kritische beroepssituaties voor specialisten en arts-

assistenten uit verschillende specialismen (o.a. (trauma-)chirurgie, Spoedeisende Hulp, 

Obstetrie/Gynaecologie, Intensive Care en Anesthesiologie), voor de regio Noord-Oost. De 

training biedt praktische “tips en tools” en een mogelijkheid om van de ervaringen vanuit 

andere specialismen te leren. 

2. Een gevalideerd, praktisch feedbackinstrument met daarin items voor de belangrijkste 

gedragskenmerken van een effectieve teamleider. De items zijn opgesplitst naar fase van de 

opvang, met een focus op de briefing-, overdracht- en opvangfase.  

 

In het eerste deel van dit rapport beschrijven we de werkwijze, behaalde resultaten en de conclusies 

ten aanzien van de training. In het tweede deel beschrijven we dit voor de ontwikkeling van het 

feedbackinstrument. 

 



4 
 

Deel 1  

Training “Effectief leiderschap in spoed- en kritische beroepssituaties” 

 

Werkwijze 

 

Bij de ontwikkeling van de training hanteerden we de volgende werkwijze:   

1. Probleemidentificatie: wat zijn de belangrijkste taken van een effectieve teamleider per 

fase van een spoedeisende situatie?  

2. Opstellen van concrete leerdoelen: wat zijn de belangrijkste KSA’s om deze taken te 

kunnen vervullen?  

3. Selecteren van de belangrijkste handvatten en instrumenten uit de literatuur  

4. Didactische inrichting van de training: o.a. variatie aan werkvormen voor verschillende 

leerstijlen, aansluiten bij hoe volwassenen leren, een duidelijke “set-dialogue-closure” 

per onderdeel, gebruik van casuïstiek, etc.  

5. Evaluatie met de deelnemers: een mondelinge evaluatie met flap-over en een korte 

survey. 

  

Resultaat 

   

“Effectief leiderschap in spoed- en kritische beroepssituaties” is een 1-daagse training voor 

specialisten en arts-assistenten uit diverse specialismen, waarin de deelnemers de belangrijkste 

handvatten voor effectief leiderschap leerden kennen. Op dinsdag 20 december 2016 vond de try-

out van deze training plaats. Hieraan namen 6 deelnemers mee (1 staflid en 2 aios Obstetrie & 

Gynaecologie; 1 fellow ICV; 1 aios Chirurgie; en 1 aios Anesthesiologie).  

 

Leerdoelen 

Aan het eind van de training…  

- Kan de cursist een effectieve briefing leiden 

- Kan de cursist de overdracht van een instabiele patiënt coördineren 

- Kent de cursist het begrip “situatiebewustzijn”, begrijpt de coördinerende werking van 

situatiebewustzijn, en (her)kent tools voor het delen en verwerken van informatie  

- Kent de cursist het onderscheid tussen intuïtieve en analytische besluitvorming en hun voor- 

en nadelen, en begrijpt hoe wij als mens continu schakelen tussen beide vormen. 

- Kan de cursist discussies structureren, resulterend in een teambeslissing 
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- Kent de cursist verschillende tools voor het coördineren van het team (incl. de time-out, 

communiceren van prioriteiten, kenmerken van goede instructies, en hardop nadenken) en 

kent het belang van een “gezamenlijk mentaal model” van het plan.   

- Kan de cursist zowel impliciete als expliciete vormen van speaking up herkennen, en  kent de 

cursist de rol van de teamleider in het stimuleren van speaking up  

- Kent de cursist een aantal tips voor het omgaan met stress 

- Kent de cursist een tool om de opvang formeel af sluiten/na te bespreken 

 

Inrichting van de training 

De volgorde waarin de tools voor leiderschap werden behandeld was analoog aan het tijdspad 

van een opvang of een acute situatie, beginnend met de briefing, gevolgd door de overdracht, de 

opvang en de debriefing. Dit tijdspad werd afgesloten met een blik op de transfer naar de praktijk. 

Het docentprogramma staat in bijlage 1. De belangrijkste taken van de teamleider die in de training 

werden behandeld waren informatiecoördinatie, actiecoördinatie en besluitvorming. Daarnaast 

bespraken we aspecten als het stimuleren van – en omgaan met – speaking up, rust en overzicht 

bewaren, en het omgaan met stress. Een van de belangrijkste boodschappen die we in de training 

wilden overbrengen was dat wisselende omstandigheden vragen om flexibiliteit in je 

leiderschapsstijl. We reflecteerden met de deelnemers op hoe de besproken tools toe te passen zijn 

bij verschillende situaties.  

Gedurende de training gebruikten we een casus (een zwangere 32-jarige vrouw op de SEH na val 

met de fiets) om de tools en theorie mee te illustreren. Bijvoorbeeld, de casus werd geïntroduceerd 

in een rollenspel omtrent de briefingstructuur, en werd tevens gebruikt in een rollenspel omtrent de 

overdracht. Ook bij het thema “besluitvorming” gebruikten we de casus voor een praktische 

oefening in het nemen van een lastige teambeslissing onder tijdsdruk. De opbouw volgens de fasen 

van een acute opvang en het gebruik van een doorlopende casus stelt in staat om te reflecteren op 

de effecten van informatievoorziening en coördinatie in de ene fase (bv. duidelijke afspraken in de 

briefing) op de uitvoering van taken in de daaropvolgende fase (bv. besluitvorming in de opvang). 

Bijvoorbeeld, door steeds nieuwe informatie toe te voegen konden we reflecteren op het effect van 

perceptie en situatiebewustzijn op de planvorming, en daarmee op de noodzaak om als teamleider 

regelmatige time-outs met het team te plegen.  

In de training werden diverse werkvormen gebruikt. Naast rollenspellen waren dit onder andere  

videofragmenten van gespeelde scenario’s met daarin bewust goede en minder goede toepassing 

van de tools. Met gerichte observatietaken reflecteerden de deelnemers op de effecten van het 

gedrag in de video en formuleerden verbetersuggesties. Verder gebruikten we “buzz-momenten”, 

waarin deelnemers in drietallen nadachten over onder andere de vraag wat het team nodig heeft 

van de teamleider en vice versa.  De resultaten daarvan werden vervolgens plenair besproken. De 
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werkvormen werden afgewisseld met theoretische intermezzo’s over Human Factors, 

leiderschapsstijlen, de wijze waarop mensen beslissingen nemen, en situatiebewustzijn. Door 

verschillende werkvormen te gebruiken is de kans vergroot dat de training aansluit bij de leerstijlen 

van de deelnemers.  

 

Evaluatie 

De cursus werd door de deelnemers gemiddeld met een 8.4 beoordeeld. Uit onderstaande 

evaluatie (zie tabel; scores gebaseerd op een 1-5 Likertschaal, n=5) blijkt de kracht van de training te 

zitten in de aansluiting bij de leerwensen van de doelgroep, de toepasbaarheid van de geboden 

handvatten en het enthousiasme en deskundigheid van de docenten. In het oog springt de 

unanieme aanbeveling dat ook collega’s de training zouden moeten volgen.  

 

Inhoud min max gem 

De inhoud van de cursus was relevant 4 5 4.8 

De leerdoelen van de cursus waren mij duidelijk 4 5 4.4 

De inhoud van de cursus sloot aan bij mijn leerwensen 4 5 4.4 

De gekozen werkvormen waren geschikt 3 5 3.8 

Het lesmateriaal was geschikt 3 5 3.8 

Ik zou de training aanbevelen aan mijn collega’s 5 5 5 

Ik zie mogelijkheid om de geboden handvatten toe te passen in de praktijk 4 5 4.6 

Docenten     

De docenten waren enthousiast 5 5 5 

De docenten zetten aan tot reflectie op leiderschapsvaardigheden 4 5 4.6 

De docenten beschikken over ruime kennis over leiderschap 4 5 4.8 

De docenten pasten didactische principes toe 4 5 4.6 

Organisatie    

Voorafgaand aan de cursus ben ik goed geïnformeerd 4 5 4.4 

De flyer gaf mij een goed beeld van de cursus 3 4 3.8 

De onderwijsruimte was geschikt 3 4 3.6 

Ik ben tevreden over de organisatie van de cursus 4 5 4.8 

    

Overall geef ik de training een… (1-10) 8 9 8.4 

 

In de uitgebreide mondelinge evaluatie gaven de cursisten aan de volgende zaken als 

belangrijkste leerpunten te hebben ervaren: 

 

- Rust en structuur in de opvang verkrijgen door belangrijke rustmomenten: de briefing en de 

time-out; 

- De briefing als “corner stone voor de opvang”; relevante tips hoe de briefing uit te voeren 
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- Hands-off blijven/Afstand nemen als leider waar mogelijk; 

- Bewustwording van de verschillende leiderschapsstijlen en de noodzaak om deze aan de 

situatie en behoefte aan te passen; 

- Als teamleider ben je onderdeel van/faciliterend aan de teamprestatie 

- Expliciteren van taken en hoe dit te bereiken (in o.a. de briefing en de wijze waarop je 

instructies geeft); 

- Beperk het aantal instructies dat je in één keer uitgeeft tot 1 à 2; 

- Kijk vooruit, bespreek met team wat-als plannen voor mogelijke scenario’s; 

- Tijd nemen voor de debriefing; we moeten het ‘normaal’ maken om te debriefen; 

- Om feedback vragen van het team in de debriefing: je laat zien met en van elkaar te willen 

leren, en neemt daarmee een voorbeeldfunctie aan;  

- Tips om alle teamleden met de neus in de zelfde richting te houden: expliciteren van 

informatie, hardop nadenken en vertalen van informatie, expliciteren van prioriteiten en 

planning.  

 

Verder werden de volgende kenmerken van de training als waardevol ervaren:  

- In het bijzonder het specialisme-overstijgende karakter van de training; 

- De actieve werkvormen laten je werkelijk ervaren hoe belangrijk de tools zijn en hoe je ze 

kunt toepassen. De oefening van de briefing en “de helium stok” werden daarbij benadrukt;  

- Toepasbare handvatten en structuur voor de praktijk. 

 

 Als belangrijke tips gaven de deelnemers mee:  

- Ook aandacht voor leiderschap op unitniveau (d.w.z. wanneer er meerdere patiënten acuut 

aandacht/interventie nodig hebben; het managen van resources en continuïteit op de rest 

van de afdeling) 

- Sommige theorie beperken. Het theoretische model over besluitvorming was te ingewikkeld. 

Daarvoor in de plaats meer oefeningen. Wat wél behouden moest blijven is de theorie over 

het leiderschapskwadrant en het overzicht van Human Factors.  

- Meer lesmateriaal vooraf. De deelnemers wilden graag van te voren al theorie door kunnen 

nemen. 

- Nog meer videomateriaal ter illustratie en oefening. 

 

 

Conclusies en aanbevelingen 

 

Met de training “Effectief leiderschap in spoed- en kritische beroepssituaties” hebben we een 

waardevolle aanvulling ontwikkeld op het huidige cursusaanbod door zijn specifieke focus op niet  

medisch-inhoudelijke aspecten van leiderschap. De cursus sluit nauw aan bij de leerbehoefte van 

arts-assistenten uit diverse specialismen. Juist de diversiteit aan specialismen werd als zeer prettig 

ervaren, omdat men ervaringen en oplossingen met elkaar kon delen. De geboden handvatten 

werden als toepasbaar en waardevol voor de eigen praktijk ervaren. We zien deze training als 
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noodzakelijke aanvulling op simulatie-scenariotrainingen: we bieden de deelnemers praktische 

handvatten waar ze in hun scenariotrainingen direct mee aan de slag kunnen – een voorsprong 

waarmee zij meer uit de scenariotrainingen kunnen halen. Met kleine aanpassingen zien wij 

mogelijkheid om de training nog verder te optimaliseren, onder andere door in elk lesonderdeel 

explicieter terug te grijpen naar hoe men leiderschap kan aanpassen aan verschillende situaties, en 

door nog meer te oefenen met videofragmenten. 

 Op basis van deze succesvolle try-out willen we de cursus structureel aanbieden in de regio 

voor zowel arts-assistenten als stafleden. Daartoe dienen de mogelijke financiële routes verkend te 

worden.  
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Deel 2  

Ontwikkeling en validatie van het feedbackinstrument 

 

Werkwijze 

 

Het nieuw te ontwikkelen feedbackinstrument baseerden wij op het competentieprofiel dat 

wij eerder al ontwikkelden in een OOR-gefinancierd project: de Taxonomy of Trauma Leadership 

Skills (TTLS). De aanpassing van het uitgebreide competentieprofiel naar een handzamer 

feedbackinstrument gebeurde in drie stappen. In de eerste stap stelden we vast welke items van het 

originele competentieprofiel te observeren waren en of de items overlap hadden in de beschreven 

gedragskenmerken. Daartoe bekeken we samen met drie CRM instructeurs 29 fragmenten – die we 

selecteerden uit video’s van onze CRM traumateamtrainingen – en selecteerden we per fragment de 

items die toonbaar in het fragment aanwezig waren. Overlap tussen items en de observeerbaarheid 

van elk item werd besproken. Op basis van deze feedback pasten we de items aan en voegden we 

items samen.  

In stap 2 legden we deze aangepaste, voorlopige versie van het instrument voor aan drie 

artsen uit de spoedopvang. Ook zij selecteerden – onafhankelijk van elkaar – per fragment de items 

die volgens hen te zien waren en gaven hun feedback op de items, ditmaal met een focus op de 

helderheid van de items en de lengte van het instrument voor gebruik in de praktijk. Verwerking van 

deze feedback resulteerde in kortere, herkenbare item-labels. De beschrijvingen van de items 

werden aangescherpt. Een nieuwe categorie “continue support” werd toegevoegd voor items die 

zich niet beperkten tot één fase van de opvang, zoals het houden van overzicht en het managen van 

workload in het team.      

In stap 3 werd de verbeterde, definitieve versie getoetst op inter-

beoordelaarsbetrouwbaarheid. Daarvoor bekeken 6 beoordelaars 35 fragmenten (2-44 sec). Per 

fragment gaven zij aan welke leiderschapsgedraging zij herkenden. Zij konden steeds één item 

kiezen. Met de analyse van deze data beantwoordden we de vraag: “zijn de items voldoende 

herkenbaar en uniek?”. Daarnaast beoordeelden de deelnemers twee volledige video’s van een 

gesimuleerde traumaopvang. Met de analyse beantwoordden we de vraag: “beoordelen meerdere 

beoordelaars een performance hetzelfde op een 5-puntschaal? (hoe goed is de betrouwbaarheid 

van ons instrument?)”  

 Het onderstaande overzicht geeft alle wijzigingen weer.  
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Overview of the elements and structure of the original taxonomy of trauma leadership skills (TTLS) and the preliminary and final version of the TTLS for Assessment (TTLS-A).  

Original TTLS  Preliminary version of the TTLS-A  Final version of the TTLS-A 
Briefing  Briefing 1 2 3 4 5  Briefing 1 2 3 4 5 
IC Exchanging pre-hospital information  Discusses patient announcement       Getting to know the team      

DM Discussing strategy and tasks  Discusses strategy       Assessing patient announcement      

AC Discussing preparations  Discusses contingency plans       Discussing strategy      

CTD Setting positive team climate  Discusses tasks/responsibilities       Assigning tasks and responsibilities      
   Discusses and checks required resources       Checking resources      
Handover  Invites and responds constructively to input         
IC Collecting patient information as central contact     Handover  
AC Coordinating continuity of care during handover  Handover   Quick-look ABC stability      

CM Handling handover communication environment  Verifies ABC stability       Determining handover format      

DM Confirming initial plans at end of handover  Structures handover, if needed       Coordinating continuity of care      

   Balances attention of team for handover and 
continuation of care 

      Confirming/updating plans      

Patient handling Completing and clarifying info      

IC Collecting patient information  Confirms initial plans at end of handover         
Discussing findings/assessment  Completes and clarifies information       Patient handling  

Communicating findings/assessment     Exchanging information      

AC Planning and prioritizing care  Patient handling   Establishing shared understanding      

Monitoring actions/protocol adherence  IC Exchanges patient information       Prioritizing care      

Updating about progress  Discusses implications of findings       Coordinating activities      

Providing action/correction instructions  Summarizes findings/assessments plenary       Making decisions      

Anticipating/responding members’ task needs  AC Communicates planning and priorities plenary       Re-evaluating      
DM Considering options  Contacts members regarding progress and 

needs 

        
Selecting and communicating option Continuing support  
Reviewing decisions  Provides plenary progress updates       Maintaining overview      

CM Handling communication environment  Gives specific individual instructions       Providing support      
Applying communication standards  DM Discusses options       Managing workloads      
Structuring discussions  Communicates decisions       Managing communications      

CTD Recognizing limits of own competence  Reviews effects of decisions       Maintaining team climate      
Supporting/coaching/educating others  CM Chooses/creates moment to communicate       Coping with pressure      
Stimulating concern reporting  Confirms messages         
Stimulating positive cooperative atmosphere  CTD Asks for help from team or experts, if needed         
Managing workloads  Supports team members         
  Is easily approachable         

Abbreviations: IC=Information coordination ; DM=Decision making; AC=Action coordination; CTD=Coaching and team development; CM=Communication management. These are the skill 
categories from the original taxonomy. 
Anchors for the rating scales are: 1=inacceptable (“missing or performed very ineffective”); 2=marginal; 3=moderate (“performed but could be more frequent/timely, explicit or effective”); 
4=good; 5=very good (“consistently performed in a timely, explicit and effective manner").  
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Resultaat 

 

Het definitieve feedbackinstrument bestaat uit 5 items voor de briefing fase, 5 voor de 

overdracht, 6 voor de opvang, en 6 voor een aanvullende “continue ondersteuning” categorie. Deze 

items werden gekenmerkt als de belangrijkste taken van de teamleider in de traumaopvang. Het 

volledige instrument staat in bijlage 2. 

De items in de briefing fase werden met een zeer goede betrouwbaarheid herkend (k=1.00), 

evenals de items voor de overdracht (k=.92). De items voor de opvangfase werden met een 

voldoende mate van betrouwbaarheid herkend (k=.63). Dit betekent dat alle items nauwelijks tot 

beperkte overlap hebben en dat beoordelaars met de huidige beschrijvingen voldoende in staat zijn 

om leiderschapsgedragingen te herkennen. De kans dat men gemaakte observaties vertaalt naar 

beoordelingen op de juiste items is daarmee waarschijnlijk. Ook de betrouwbaarheid tussen 

beoordelaars in gegeven scores was zeer goed voor alle fasen (ICCbriefing=.88; ICCoverdracht=.99; 

ICCopvang=.87; ICCoverall=.84). Dit betekent dat het instrument verschillende beoordelaars in staat 

stelt om ongeveer dezelfde beoordelingen te geven. 

Deze resultaten presenteerden we in 2016 eerder al op de congressen van de DSSH (Dutch 

Society for Simulation in Healthcare) en het NVMO (Nederlandse Vereniging Medisch Onderwijs). 

Een artikel is in de maak voor indiening bij een peer-reviewed tijdschrift. Het instrument wordt op 

dit moment gebruikt in de CRM traumateamtrainingen van het UMCG.  

 

Conclusies en aanbevelingen 

 

De aanpassingen in het eerste competentieprofiel hebben geleid tot een korter en 

praktischer instrument voor real-time observaties en beoordelingen. Na slechts een beperkte 

instructie (30 min) lukt het beoordelaars om de verschillende vaardigheden van elkaar te 

onderscheiden en deze onderling op een zelfde niveau in te schatten, wat laat zien dat het 

feedbackinstrument bij haar gebruikers een zelfde representatie van leiderschap bewerkstelligt. De 

beoogde toepassing is tijdens (team)trainingen, maar kan ook op de werkvloer, waarbij het 

instrument richting geeft aan observaties, ruimte biedt voor notities, en items biedt ter exploratie in 

de debriefing. Het instrument kan gebruikt worden voor korte praktijkbeoordelingen (KPB’s). Met dit 

instrument bieden wij een duidelijk begrippenkader waarmee arts-assistenten een indruk krijgen 

van de competenties die zij dienen te verwerven om de rol van teamleider goed te kunnen vervullen, 

en kunnen hun opleiders vragen om gerichte KPB’s. De volgende stap is te onderzoeken hoe groot 



12 
 

de betrouwbaarheid van beoordelingen is bij gebruik in daadwerkelijke trainingen, en in hoeverre 

het instrument de kwaliteit van feedback en het reflectieproces van zijn gebruikers bevordert.  

 

 

 

 

 

Financiële verantwoording 
 

Totale kosten van het project    

 

Aanstelling onderzoeker (AZNNN) 

Aanstelling onderzoeker (WI) 

Trainer WI (incl. 2 dagen ontwikkeling) 

Trainer AZNNN (incl. 2 dagen ontwikkeling) 

Bureauondersteuning (AZNNN) 

Onderwijslocatie en catering bij het Onderwijscentrum (AZNNN) 

  

 

28.313,84  

13.377,76 

2.400,00 

3.000,00 

169,60 

238,80 

 

Totale kosten: 

 

Gevraagde subsidie: 

 

Te storten op UMCG-kostenplaats 7920  

Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland 

47.500,00 
 

47.500,00 
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Bijlage 1: Docentenprogramma Training 

 

08.45-09.00u Inloop 

09.00-09.15u Welkom & Kennismaking 
Kennismaking interviews (wie, leiderschap, waar loop je tegen aan?) 

09.15-10.00u “Wat verwacht je van de teamleider?” 
Doel: Begrippenkader vaststellen 
          Kent men de relatie tussen Human Factors en de noodzaak voor effectief leiderschap 
          Kent men de belangrijkste taken van de teamleider 
Kern: 1. In 2 groepen - wat heeft team/TL nodig van TL/team? 

2. Wat vind je daarin lastig? 
           3. Presentatie - inleiding Human Factors en leiderschapsstijlen 

10.00-10.15u Leerdoelen en programma 

10.15-10.25u Pauze 

10.25-11.15u Briefing  
Doel:  Kent men de onderdelen van een goede briefing. Kan men op effectieve   
           wijze een briefing leiden. Men heeft 1x geoefend 
Kern:  1. Introductie briefingprotocol (dia) 
           2. Rollenspel: deelnemers vormen een team op de SEH,        
               wijzen een teamleider aan en doen een teambriefing ahv casus-info.  

11.15-11.45u Overdracht 
Doel:  Kent men de beslisboom voor de overdracht van een stabiele/instabiele  
           patiënt. Kan men de overdracht van een acuut instabiele patiënt    
           coördineren (communiceert keuze voor niet-gezamenlijke overdracht;  
           communiceert prioriteiten; ontvangt overdracht apart; voegt zich weer bij  
           team en wisselt info uit). Men heeft 1x geoefend. 
Kern:  1. Introductie beslisboom (dia) 
           2. Rollenspel overdracht. Docent is de ambulancemedewerker. 

11.45-11.55u Pauze 

11.55-12.30u Informatiecoördinatie 
Doel:  Kent de cursist de 3 niveaus van situatiebewustzijn, begrijpt de  
           coördinerende werking van situatiebewustzijn, en (her)kent men goede  
           gedragingen voor het delen en verwerken van informatie (het realiseren van  
           gezamenlijke situatiebewustzijn)    
Kern:  1. Video-observatie opdracht 
           2. Presentatie/discussie van Endsley-model en de tools  
           3. Video goede time-out 

12.30-13.15u Lunch 

13.15-13.25u Helium stick – een interactieve oefening met een tentstok en het team. Het team staat op een rijtje 
en steken allen een vinger naar voren. Op de vingers wordt een lichte tentstok gelegd. De stok is de 
patiënt en de deelnemers zijn de professionals van het ziekenhuis. Ieder moet ten allen tijde 
contact houden met de patiënt. De patiënt mag niet vallen. Gezamenlijk en in het zelfde tempo 
brengt het team de patiënt eerst omhoog tot boven het hoofd, en daarna langzaam tot aan de 
grond. Doordat de stok heel licht is en iedereen contact moet houden zal de stok bij de eerste 
keren altijd ongecontroleerd omhoog schieten. Het team krijgt een aantal keer de gelegenheid om 
met aanpassingen tot een goed resultaat te komen. In de oefening zitten veel analogieën met 
samenwerking en teamleiderschap.    

13.25-14.00u Besluitvorming 
Doel:  Kent men het verschil tussen “intuitieve” en analytische besluitvorming 
            Kan de cursist een discussie structureren, resulterend in een teambeslissing   
            in 2 min (!) 
Kern : 1. Introductie discussie-structuur (FORDEC).  

     2.Het team krijgt nieuwe informatie over het verloop van de casus, tot aan  
               het punt waarop een belangrijke beslissing genomen dient te worden. Er   
               zal een timer meelopen. Binnen 2 minuten valt een beslissing, omwille van  
               de urgentie. 2 observatoren kijken mee. 
             3. Theorie over de wijze waarop mensen/experts beslissingen nemen   

en welke valkuilen we daarbij kennen. 

14.00-14.45u Actiecoördinatie 
Doel:  Kent de cursist het belang van een “gezamenlijk mentaal model” voor de  
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           coördinatie van het team, en kent verschillende manieren waarmee dit te bereiken.   
           Deelnemers wisselen ervaringen/best practices uit  
Kern: 1. Deelnemers wisselen ervaringen uit, adhv vragen op de slide. 
           2. Dia met tips   

   3. Video-observatie opdracht  

14.45-14.55u Pauze 

14.55-15.30u Speaking up, omgaan met stress, omgaan met conflict, houden van overzicht  
Doel: Kan de cursist verschillende vormen van speaking up herkennen en hier op inspelen 
          Kent de cursist een aantal tips voor het omgaan met stress 
          Heeft de cursist antwoord gekregen op vragen die nog niet in het cursusprogramma   
          beantwoord zijn 
Kern: Tips, vragen beantwoorden en ervaringen/do’s en don’ts uitwisselen 

15.30-16.00u Sign-out/debriefing  
Doel: Deelnemers kennen een structuur om opvang formeel af te sluiten/te debriefen 
           Deelnemers kennen het belang van debriefing 
Kern:  Presentatie en discussie over debriefing, met een blik op: “hoe krijgen we dit praktisch voor 
elkaar?” 

16.00-16.30u Transfer naar de praktijk 
Doel: Men maakt een plan voor de transfer van vaardigheden en kennis.     

        Wat is het belangrijkste dat je meeneemt uit de cursus? Hoe ga je  
        hiermee oefenen? Waar voorzie je moeilijkheden? Wat heb je nodig?  

Kern:  In 2-tallen aan de slag. 10 min per persoon. 
           Plenair bespreken van de plannen. 

16.30-17.00u Cursusevaluatie 
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Bijlage 2: Definitieve versie Feedbackinstrument Traumateamleider 

Phase Skills  1 2 3 4 5* Feedback notes 

Briefing Getting to know the team   

Assessing patient announcement   

Discussing strategy   

Assigning tasks and responsibilities   

Checking resources   

Handover Quick-look ABC stability   

Coordinating continuity of care during handover   

Determining handover format   

Completing and clarifying information   

Confirming /updating plans   

Patient 
handling 

Prioritizing care   

Coordinating activities   

Exchanging information   

Establishing shared understanding   

Making decisions   

Re-evaluating   
 

Continuous 
support 

Maintaining overview   

Providing support   

Managing workloads   

Managing communication environment   

Maintaining team climate   

Coping with pressure   

General comments:  
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Briefing                                  Definities Voorbeelden 

Getting to know the team 

Maakt kennis met onbekende collega’s: naam, 
functie, opleidingsniveau, bekendheid met 
betreffende casuïstiek, evt ervaring in dit huis 

In welke gevallen zal je er een supervisor bij willen 
hebben? 

Je werkt hier nog niet zo lang, ben je bekend met ons 
protocol? 

Assessing patient 
announcement 

Bespreekt de vooraanmelding centraal met het 
team. Maakt inschatting van de conditie van de 
patiënt en de verwachte hoofdproblemen en 
complicaties 

Op basis van het verhaal moeten we rekening houden 
met neurologische schade. Dat betekent… 

Discussing strategy 

Neemt de planning voor deze opvang op 
hoofdlijnen door en benoemt bijzonderheden of 
specifieke wensen op basis van verwachte letsels 
en complicaties. Bespreekt “wat-als” scenario’s. 

We zullen de patiënt eerst moeten stabiliseren. Gelijk 
met de ABC wil ik zo snel mogelijk een echo FAST en 
thorax foto’s van de… 

Als we in reanimatiesetting belanden… 

Assigning tasks and 
responsibilities 

Stemt af wie waar verantwoordelijk voor zal zijn. 
Houdt daarbij rekening met ieders ervaring. 

Jij bent straks de procedure-arts en voert het lichamelijk 
onderzoek uit. 

Checking resources 

Checkt kort bij alle teamleden of de voor hen 
benodigde materialen aanwezig zijn. Vraagt vast 
om specifieke benodigdheden binnen te halen. 
Neemt contact op over evt. plaatsing IC/OK. 

Check of alles er is wat je nodig gaat hebben. 

[naam], kun jij vast ongekruist bloed bestellen? 

Handover 

Quick-look ABC stability 
Neemt de patiënt snel in zich op en vraagt bij 
binnenkomst naar de ABC-stabiliteit.  

Is de patiënt hemodynamisch stabiel? Acute 
bedreigingen?  

Coordinating continuity of 
care during handover 

Creëert eenduidigheid over eerst overtillen of 
eerst centraal overdragen. Bij een onstabiele ABC 
wordt patiënt eerst over getild en eerste zorg 
gecoördineerd. Overdracht met teamleider. 
Teamleider herhaalt informatie op een geschikt 
moment voor de rest van het team.  

We gaan eerst centraal overdragen  

We tillen de patiënt eerst over. Anesthesie telt. 
Anesthesie start vervolgens intubatie, en jullie [namen] 
sluiten patiënt vast aan. Je [ambulance crew] mag 
overdragen aan mij en mijn collega.  

 

Determining handover 
format 

Stemt met de overdragend persoon af volgens 
welke structuur de overdracht gedaan wordt.  

Ben je bekend met de MIST structuur? Zullen we MIST 
dan aanhouden?  

Completing and clarifying 
information 

Vraagt om relevante aanvullingen of 
verduidelijking. Herhaalt belangrijkste informatie 
ter controle. Doelgerichte vragen bij teveel 
uitweiding of gebrek aan structuur.  

Welke medicatie hebben jullie gegeven en hoeveel? 

Iets bekend van voorgeschiedenis? 

Heeft iemand anders nog vragen? 

Confirming /updating plans 

Herhaalt na de overdracht het plan en eerste 
prioriteiten. Communiceert eventuele wijzigingen. 
Kan inkijkje geven in de eerste 
zorgen/vermoedens.  

Bedankt voor de overdracht. We tillen nu de patiënt 
over. We doorlopen eerst de primary survey, en daarna 
gaat de patiënt zo snel mogelijk van de plank. 

Op basis van het verhaal moeten we rekening houden 
met neurologische schade. 
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Patient handling Definities Voorbeelden 

Prioritizing care 

Communiceert planning en prioriteiten. Dit is op 
hoofdlijnen en op teamniveau. Maakt ook acuut 
belangrijke issues kenbaar. Geeft eventuele 
tijdsdruk aan  

“We doen eerst een lock-roll. Daarna nogmaals prikken 
voor bloedgas, en de foto’s van thorax. Als alles stabiel 
blijkt, gaan we door naar CT.”  

“We hebben een acuut A-probleem, we moeten eerst 
intuberen.”  

Coordinating activities 

Geeft specifieke instructies. Dit is op detail- en 
individueel niveau. Stemt de timing van 
handelingen onderling op elkaar af; zorgt voor 
hoge efficiëntie. Vraagt naar voortgang en deelt 
ook regelmatig overzicht van waar men op dit 
moment mee bezig is.  

“wacht nog heel even met de thorax foto, graag eerst 
naar de longen luisteren”.  

“[naam], kun jij bloedgas prikken?”;  

“Op dit moment zijn we aan het intuberen. Anesthesie, 
hoe ver is dat?”  

Exchanging information 

Vraagt, ontvangt en deelt relevante informatie: is 
het centrale aanspreekpunt. Zorgt dat hij/zij en het 
team steeds op hoogte is van actuele controles, 
bevindingen en veranderingen.  

“Wat voel je bij palpatie?”  

“op de echo zien we vrij vocht rond de longen”;  

“we hebben een bloedgas binnen …”  

Establishing shared 
understanding 

Beschrijft patronen in de bevindingen. Maakt 
vertaalslag van informatie naar verklaringen, 
implicaties. Denkt hardop en maakt zorgen 
kenbaar aan het team. Deelt verwachtingen over 
complicaties. Overlegt met team over interpretatie 
en implicaties. Geeft regelmatig samenvatting. 

“De patiënt gaat richting shock”.  

“Het bekken is niet stabiel, dus we kunnen daar 
significant bloedverlies verwachten.”  

“Op basis van … en … denk ik dat we te maken hebben 
met …”  

Making decisions 

Weegt opties, en communiceert/bespreekt de 
overwegingen. Communiceert duidelijk welke 
beslissing genomen is, en beargumenteert. 
Overleg met team en specialisten is efficiënt en 
oplossingsgericht.  

“Gezien de ernst van de bloeding in de buik hebben we 
geen tijd voor de CT en moet de patiënt direct door naar 
OK. Mee eens?”.  

Re-evaluating 

Vergelijkt de status van de patiënt t.o.v. eerder 
moment. Is interventie succesvol? Evalueert ook of 
tijdspad klopt, en of alles gedaan is.  

“De tensie loopt weer iets omhoog, dus dat lijkt beter. 
Hoeveel vulling hebben we gegeven?”  

“Laten we opnieuw bekijken wat we hebben.”  

Continuous support 

Maintaining overview Wisselt positie; neemt voornamelijk afstand 
(voeteneind). Verliest zich niet in tunnelvisie, 
bijzaken, of teveel hands-on betrokkenheid.  

 

Providing support Voorziet wat teamleden nodig hebben, signaleert 
moeilijkheden, en zorgt voor ondersteuning. Geeft 
begeleiding of morele ondersteuning waar nodig.  

 [naam] kan jij de ondersteuning van het hoofd van de 
patiënt overnemen van anesthesie?  

Managing workloads Verdeelt werklast naar bekwaamheid. Geeft juiste 
hoeveelheid instructies/opdrachten per keer. 
Geeft voldoende tijd om opdrachten uit te voeren.  

Herkent overbelaste teamleden en herverdeelt taken 

Managing communication 
environment 

Timet boodschappen correct o.b.v. workload, 
urgentie en aandacht. Maakt eerst contact. Dringt 
ruis en overbodige communicatie terug (clean 
cockpit). Hervat communicatie na onderbrekingen.  

Even centraal allemaal. Ik heb net overleg gehad met de 
neuroloog, en ik stel het volgende voor… 

Maintaining team climate Creëert juiste balans tussen 
collegialiteit/autoriteit. Heeft een open, 
benaderbare houding. Spreekt met gepaste toon. 
Signaleert spanningen tussen of met teamleden  

Ik stel het volgende voor… Is iedereen het daar mee 
eens?  

[naam], kun je eens meedenken?  

Coping with pressure 
Straalt rust uit en geeft vertrouwen. Handelt 
adequaat onder tijdsdruk. Bewust van eigen 
performance, erkent grenzen aan eigen 
competentie, en vraagt tijdig om consult.  

Blijft rustig, geen gejaagde indruk.  

Vraagt een ervaren teamlid om hulp bij een nieuwe of 
complexe situatie.  
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