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Voor wie?
Het scholingsprogramma is voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor chronisch beademde
patiënten die onder behandeling zijn bij het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) van het UMC
Utrecht, UMC Groningen, Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis of Maastricht UMC. De scholing is
bedoeld voor professionele zorgverleners, mantelzorgers/ouders en patiënten (hierna ‘zorgvragers’
genoemd).
Het scholingsprogramma bestaat uit drie leerhuizen:
• Leerhuis Volwassenen (LHV): scholing voor zorgverleners van volwassenen patiënten met
chronische beademing (sinds mei 2018 online beschikbaar).
• Leerhuis Kinderen (LHK): scholing voor zorgverleners van kinderen met chronische beademing
(sinds eind 2020 online).
• Leerhuis Gedelegeerde toetser (LHGT): scholing voor de gedelegeerde toetser gericht op de
begeleiding en toetsing van zorgverleners in de praktijk (livegang medio 2021).
De drie leerhuizen worden aangeboden op www.ctbscholing.nl. Naast scholing kunt u op deze
website ook veel informatie en beeldmateriaal vinden over beademing. Er is een mediatheek en
kennisbank ingericht die voor iedereen kosteloos te raadplegen is.
Het scholingsprogramma is ontwikkeld n.a.v. de Veldnormen Chronische beademing (zie

https://www.vsca.nl/veldnormen/) die tot doel hebben de zorg en scholing die de 4 CTB’s geven,
inzichtelijk en meer uniform te maken.

Leerroutes
De cursussen in het leerhuis kinderen en het leerhuis volwassenen noemen we ‘leerroutes’; deze zijn
gericht op maskerbeademing, hoesttechnieken, airstacken en tracheostomale beademing. Er zijn
leerroutes voor professionele zorgverleners en voor mantelzorgers/ouders en zorgvragers. De
zorgverlener kiest de leerroute die aansluit bij de zorg die hij/zij geeft. Na 3 jaar dient de
professionele zorgverlener zich te hercertificeren.
De meest uitgebreide leerroute voor professionele zorgverleners ziet er schematisch als volgt uit:

Niet alle leerroutes bevatten alle onderdelen uit bovenstaand schema. De leerroutes voor
mantelzorgers bestaan over het algemeen alleen uit de e-learning en er zijn geen kosten aan
verbonden.

Online leren en praktijkonderwijs
Alle leerroutes zijn opgebouwd volgens het principe van ‘blended learning’. Dit houdt in dat er een
combinatie wordt aangeboden van online leren, praktijkonderwijs (zoals een vaardigheidstraining) en
inwerken en toetsen in de praktijk.
-

Iedere leerroute begint met online leren: de e-learning kan thuis of op het werk worden
gedaan en is gratis voor iedereen toegankelijk (voor zowel professionele zorgverleners als
mantelzorgers).

-

Bij sommige leerroutes is er een verplichte vaardigheidstraining onder begeleiding van
deskundige docenten, bij andere niet. Tijdens een vaardigheidstraining worden de
handelingen geoefend op een pop in een ‘skills center’ bij één van de CTB’s.

-

Daarna oefent de cursist de handelingen in de praktijk onder begeleiding van een bekwame
collega.

-

Toetsing van theorie en praktijk is verplicht bij sommige leerroutes, bij andere niet.

Gedelegeerde toetser (GT)
De organisatie van het praktijkleren vindt plaats in overleg met een gedelegeerde toetser. Toetsing
van theoretische kennis wordt online afgenomen terwijl de toetsing van vaardigheden in de praktijk
plaatsvindt door de gedelegeerde toetser of een verpleegkundige van het CTB.
Waar vind ik meer informatie?
Op de website www.ctbscholing.nl vind je informatie over de specifieke leerroutes, de kosten en de
wijze waarop je je kan inschrijven. Daarnaast kun je in de mediatheek o.a. instructiefilmpjes
bekijken, informatie over en foto’s van de beademingsapparatuur en andere benodigdheden vinden.

