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Ervaring – Opleiden – Onderwijs



Defensie: specifieke ervaring 



Terreurdreiging Europa
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Boston bombing 2013
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Prehospitale verbloeding

• OIF en OEF  2001-2011

• 4596 overleden Amerikaanse militairen

• 87,3% pre-hospitaal overleden

• 24% potentieel te voorkomen

• Oorzaken:
91% Verbloeding

8 % Luchtweg obstructie
1 % Spanningspneumothorax



Defensie: (B)ATLS (JSP 570)

<c> Catastrofaal bloedverlies

A irway, en wervelkolom immobilisatie
B reathing (ventilatie en oxygenatie)

C irculation (en bloedingscontrole)
D isability (neurologisch onderzoek)
E xposure/environment

Prehospitaal:Civiel Landelijke Protocollen Ambulancedienst (LPA 8.1)



Stop een bloeding – Red een Leven



Translatie militaire kennis naar civiel

• Focus op stoppen/verminderen van catastrofaal bloedverlies

• Nieuwe materialen gebruikt door defensie, intrede in civiele prehospitale zorg

Bloedstelpende verbanden



Civiel gebruik van tourniquet

• Toepasbaarheid van tourniquet civiel / ambulance

• Cave namaak tourniquets



Care under fire / Tactical Field Care
Veiligheid op straat
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Letsels door kogels / explosies

• Verzorgen van presentaties op diverse onderwijsmomenten en acute congressen voor gehele keten 

van pre en intra hospitale hulpverlening (verpleegkundigen en artsen).

• Specifieke kennis overdracht in trauma masterclass voor chirurgen, anesthesiologen, OK personeel, 

SEH artsen, de Definitive Surgical and Anaesthetic Trauma Care (DSTC en DATC cursus)



Specifieke kennis defensie CBRN

• Op het Nationaal Trainingscentrum CBRN (NTC CBRN) trainen militaire CBRN-specialisten en civiele 

hulpdiensten de inzet bij chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN-) incidenten.

• CBRN Respons Eenheid (CBRN RE) 24/7 beschikbaar



Ondersteuning civiele ziekenhuizen



Spoedeisende Hulp Radboudumc

• Volwaardige SEH met Level 1 traumacentrum 

• 24x7 bezetting met medische staf, verpleging en ondersteuning.

• 6.6 Fte SEH Artsen (ATLS geschoold en docent)

• 32,0 Fte SEH Verpleging

• 3 Trauma / resuscitatie kamers en 15 Observatie kamers

• Ambulance hal  met decontaminatie unit

• Helikopterplatform



Spoedeisende Hulp

• Regionale functie voor complexe acute zorg en opvang rampslachtoffers / CBRN (o.a. Ebola)

• Opleiding tot SEH-arts en opleiding verpleegkundige SEH en arts-opleiding (coschap SEH), 

1 Physician Asssistent in opleiding

• Amalia Kinderziekenhuis 

Kindertraumacentrum / kinderbrandwondencentrum 2020



Voorbereid op een crisis/calamiteit

• ZIROP – Alarmering – OTO programma ROAZ

Radboudumc
• 4 T1 slachtoffers / uur (16 T1 slachtoffers in 24 uur)

• 8 T2 slachtoffers / uur (32 T2 slachtoffers in 24 uur)
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Ondersteuning defensie

• Eigen Radboudumc beveiliging, ondersteuning door politie zo nodig (evt bijstand defensie)

• Extra aan en afvoer mogelijkheden vanaf plaats incident; gewondentransport door defensie



Ondersteuning defensie

• Tijdens de vrijdag van de 4 daagse intocht is het Radboudumc beperkt bereikbaar

• Eventueel luchttransport bij grootschalig incident NH-90 / S-532U2 Cougar-transporthelikopter



Ondersteuning defensie

• Medische hulpposten / Mobiel veldhospitaal 

Mobiel Operationeel Geneeskundig Operatiekamersysteem (MOGOS) 

Polyvalente Onderkomens (POON)



Multidisciplinair samenwerking 



Rampenoefening “Bison”met defensie 2012



Van samen werken naar Samenwerken

Civiel-militaire samenwerking



Instituut samenwerking Defensie en 
Relatieziekenhuizen (IDR) 

Een uitgezonden militair verdient in het buitenland geneeskundige hulp die vergelijkbaar is met die in 
Nederland. Hiervoor is de beschikbaarheid van gespecialiseerde medische teams noodzakelijk. Het 
Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR) treft regelingen, waardoor militair 

gespecialiseerd personeel wordt tewerkgesteld in civiele ziekenhuizen en vanuit die ziekenhuizen 
medisch specialistisch personeel ter beschikking komt voor inzet bij Defensie.



Relatieziekenhuizen
• Medisch Centrum Leeuwarden - Leeuwarden 
• Medisch Spectrum Twente - Enschede 
• Alysis zorggroep locatie Rijnstate - Arnhem 
• Radboudumc - Nijmegen 
• Máxima Medisch Centrum - Veldhoven 
• St Elisabeth Ziekenhuis - Tilburg 
• Medisch Centrum Haaglanden - Den Haag 
• Erasmus Medisch Centrum - Rotterdam 
• Medisch Centrum Rijnmond Zuid - Rotterdam 
• Ikazia ziekenhuis - Rotterdam 
• Sint Franciscus Gasthuis - Rotterdam 
• Rode Kruis Ziekenhuis - Beverwijk

En binnen Defensie :  Centraal Militair Hospitaal - Utrecht



• Opleiding van 6 weken op de KMA  in Breda (NLDA)

• Basis Militaire Vaardigheden

• Actieve reservisten status

Civiel Medisch Personeel



Radboudumc en Defensie

• IDR Relatie ziekenhuis; chirurgisch team 

(chirurg, anesthesioloog, OK assistenten, IC / SEH verpleging, anesthesie medewerkers)

• Opleiden van Algemeen Militair Artsen (werkervaring) 

• Praktische tewerkstelling militaire SEH verpleegkundigen

• Opleiding militaire arts tot SEH arts



Combinatie Opleiding / Onderwijs Spoedzorg

• Inter-professioneel leren in simulatie ruimtes en op de snijzaal

• Multidisciplinair onderwijs AIOS Heelkunde-SEH-Anaesthesiologie in combinatie met MMT artsen en 
MMT verpleegkundigen en SEH verpleegkundigen en defensie artsen, verpleegkundigen en OK 

assistenten.

• ABC vitale functies cursus - Combat Casualty Cursus 

Ambulance diensten - defensie
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Onderzoeks samenwerking SEH Radboudumc en 
Defensie

• Onderzoek behandelde patiënten tijdens uitzending in het Uruzgan Medical Center, Afghanistan en 
ziekenhuizen in Zuid Afrika als geschikte trainingslocatie voor ervaring in penetrerend letsel

• Studie naar missiegerichte voorbereiding Nederland en Scandinavische landen

• Onderzoek naar het gebruik van gevriesdroogde bloedproducten civiel

• Onderzoek naar tractie materialen bij bovenbeen breuken



Samenvatting

• Defensie en de civiele acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg kunnen elkaar versterken

• Multidisciplinair samenwerken op gebied van ondersteuning, onderwijs, opleiding en onderzoek



Vragen ?


