OVER DE GRENS

OVER DE GRENS

Grenzen afbouwen…

door kennis

Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen door bijscholing en oefeningen
Door Alexandra Ziemann en Simone Schmidt, Acute Zorg Euregio, Thomas Deckers, Jörg Telaar en Martin Bühs, Feuerwehr-

ontwikkelen we hiervoor bijscholingen en oefeningen.
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• Juridische vragen ten opzichte van
grensoverschijdende inzetten.
• Cultuurverschillen: Hoe zitten de
buren ‘in elkaar’?
• Taal: de meest belangrijke
vakbegrippen en zinnen in de
vreemde taal.

4 uur
Theorie

Project 'SourcE'

15 uur
Theorie & praktijk

1 uur
Theorie

4 uu
Theo

Afbeelding 1: Curriculum van de opleidingsmodule voor grensoverschrijdende spoedzorg tu

§
• Documentatie
• Procedure van
afrekening en
kostendrager

1 uur
Theorie

Juridische aspecten

Op dit moment wordt de nadruk in
In Kreis Borken zullen nog dit jaar de
Work Package 4 gelegd op het in de
eerste Notfallsanitäter de opleidings
praktijk brengen van een bijscholing
module doorlopen, om in de Nedervoor mede
werkers in de ambulancelandse regio Dinxperlo te kunnen worzorg. Reeds tijdens het voorbereidende den ingezet. In deze regio heeft de
grensoverschrijdende project ‘SourcE’
Nederlandse ambulancedienst moeite
• Organisatie
• Hoofdindicatie
is een concept voor de opleidings
om altijd binnen de vastgestelde norm
spoedzorg in het
• Standard
module ontwikkeld, waar nu binnen
van 15 minuten
op de plaats van het
buurland
Operating
het PREpare-project verdere invulling incident te komen. De grensoverschrij• Noodzaak
Procedures
aan wordt gegeven en in een pilot- dende inzet van de Oosterburen zou
grensoverfase wordt getest enschrijdende
geëvalueerd. De
hiervoor een welkome ondersteuning
bijscholing zal vooralsnog
voor Duitse
vormen.
samenwerking
Notfallsanitäter worden
aange
• Acute
zorg boden.
Opleidingsniveau’s
Op een later tijdstip zal
deze ookinvoor
instellingen
de
De bijscholing heeft het potentieel om
Nederlandse ambulanceverpleegkun
EUREGIO
een voorbeeldfunctie voor anderen te
digen aangepast worden.
Het leerplan
• Voertuigen,
wikkelen. Tot nu toe vormden de
omvat een module van
30 uur, die zo- ont
personeel
verschillende opleidingsniveau’s van de
wel theoretische als• praktische
onder
Communicatie
ambulancedienstmedewerkers in beide
delen behelst (zie afbeelding rechts).
De volgende onderwerpen komen landen een belemmering voor de grensoverschrijdende inzet. Door de nieuwe
daarbij aan bod:
uur
15 uur in te voeren,
opleiding in heel Duitsland
• Spoedzorgstelsel in het 4
buurland.
de toekomst
gemakkelijker
• Standard Operating Procedures
Theorie voor wordt het inTheorie
& praktijk
om Duitse ambulancedienstmedewerde grensoverschrijdende inzet.
kers in Nederland in te zetten, omdat
• Verslaggeving en declaratie van
deze hetzelfde opleidingsniveau hebgrensoverschrijdende inzetten
Afbeelding 1: Curriculum
van de opleidingsmodule
ben als hun Nederlandse collega’s. n
van ambulancediensten.

• Verzekeri
• Aansprak
heidsvraa
• Verkeersr
en specia
rechten
• In-/uitvo
verdoving
delen

7

Documentatie & afrekening

Samenwerkingsoefening.

oefeningen. Het is de bedoeling om in
het kader van het PREpare-project in de
periode 2016 tot en met 2018 vier oefeningen uit te voeren, waarbij zowel
Duitse als ook Nederlandse medewerkers betrokken zijn.

Standard Operating Procedures

n Work Package 4 van het PREpareproject ontwikkelen organisaties
uit de spoedzorgketen in de EUREGIO,
onder leiding van de Duitse Feuerwehrund Rettungsdienstakademie Bocholt,
verschillende maatregelen voor kennisoverdracht. Het gaat hierbij om taaltrainingen, grensoverschrijdende oefe
ningen en bijscholingen rondom de
grensoverschrijdende samenwerking.
Al sinds enkele jaren biedt Acute Zorg
Euregio taalcursussen van verschillende
intensiteit en duur aan, voor zowel Nederlandse als Duitse medewerkers in
de spoedzorg. Het aanbod zal in het
kader van het PREpare-project verder
ontwikkeld en geëvalueerd worden.
GHOR Twente heeft de leiding voor de
organisatie van grensoverschrijdende

Spoedzorgstelsel

6

I

• Documentatie
• Procedure van
afrekening en
kostendrager

Juridische aspecten

opiaten de grens over rijden? In het PREpare-project

Documentatie & afrekening

aan de andere kant van de grens? Mag ik met

• Hoofdindicatie
• Standard
Operating
Procedures

• Verzekeringen
• Aansprakelijkheidsvraag
• Verkeersregels
en speciale
rechten
• In-/uitvoer van
verdovingsmiddelen

4 uur
Theorie

• Hoe zitten
Nederlandsers
en Duitse „in
elkaar“?
• Cultuurverschillen tov.
de processen in
de spoedzorg

Taal

speelt hier een cruciale rol in: hoe werkt de spoedzorg

• Organisatie
spoedzorg in het
buurland
• Noodzaak
grensoverschrijdende
samenwerking
• Acute zorg
instellingen in de
EUREGIO
• Voertuigen,
personeel
• Communicatie

Standard Operating Procedures

worden opgelost. Ook de kennis van de medewerkers

§

Cultuurverschillen

alleen juridische of organisatorische belemmeringen te

Het PREpare-project wordt
in het kader van het INTERREGprogramma V A Deutschland-
Nederland uitgevoerd en
door de Europese Unie,
het Nederlandse ministerie
van Economische Zaken,
het MWEIMH NRW en de
Niedersächsische Staatskanzlei
financieel ondersteund.

Spoedzorgstelsel

Voor de grensoverschrijdende spoedzorg dienen niet

und Rettungsdienstakademie Bocholt

2 uur
Theorie

• Meest
belangrijke
vaktermen/
ziekten en
vragen/
uitdrukkingen
• Gebruik
woordenboek in
de A-Z Euregio
app

4 Std.
Theorie & praktijk

voor grensoverschrijdende
spoedzorg tussen Duitsland en Nederland
Curriculum van de opleidingsmodule voor grensoverschrijdende spoedzorg tussen Duitsland en Nederland.
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