Algemeen Militair Verpleegkundige

Veelzijdig en zeer
goed opgeleid
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In een missiegebied raakt een Nederlandse eenheid betrokken bij een
vuurgevecht. Aan eigen zijde valt een gewonde die de eenheid snel in
veiligheid brengt en voorziet van de noodzakelijke eerste hulp. Vrijwel
direct daarna is de Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV) ter plaatste.
Vanaf dat moment weet de gewonde dat hij in professionele handen is.
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De leerling van de
Geneeskundige Dienst
volgt na de opleiding zorg
aan een Regionaal
Opleidingscentrum of
elders, de opleiding tot
onderoicier aan de KMS,
waarna de beëdiging
volgt.

militair verpleegkundige.

Voordat de AMV echter zover is, heet deze
militair eerst vier jaar de opleiding tot
verpleegkundige aan een Regionaal Opleidingscentrum (ROC), of elders gevolgd. Tijdens
de Middelbare Beroepsopleiding (MBO 4) van
de studierichting Veiligheid en Vakmanschap
(VeVa) Zorg krijgt de leerling de basisopleiding
tot verpleegkundige in een militaire context
aangeboden. Daarna kan de leerling solliciteren naar een baan binnen de defensieorganisatie. Als de leerling voor de KL kiest, zal hij of zij
eerst zes maanden de KMS in Ermelo volgen.
Deze opleiding staat, net als voor de militairen
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De anatomie van de
mens, hier afgebeeld op
het wereldberoemde
schilderij van Rembrandt
‘De anatomische les van
Dr. Nicolaes Tulp’, maakt
onlosmakelijk deel uit van
de opleiding tot algemeen

van de andere Wapens en Dienstvakken, in het
teken van de vorming tot onderoicier.
Na het afronden van deze opleiding volgt de
gebruikelijke beëdiging en vervolgt de
inmiddels tot sergeant bevorderde onderoficier het laatste deel van de opleiding aan het
Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en
Trainingscentrum (DGOTC), gevestigd op de
Korporaal van Oudheusdenkazerne te
Hilversum. Naast onderoicieren van de KL,
KLu en KM met een afgeronde MBO-4
opleiding, komen hier ook onderoicieren
met een HBO-V, niveau 5 verpleegkundige
opleiding, binnen. Het verschil tussen de beide
niveaus zit in het feit dat de HBO-V opleiding
meer managementgericht is.
De aan de KMS geslaagde cursisten die binnen
de muren van het DGOTC binnenstromen zijn
dus al civiel opgeleide verpleegkundigen en
hebben zichzelf ingeschreven in het Beroepen
in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)-register. In dit kwaliteitsregister zijn apothekers,
artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen en
verlos- en verpleegkundigen opgenomen.
In het ongeveer elf maanden durende traject
aan het DGOTC volgt de militair de opleiding
tot AMV, die uit een aantal Aanvullende
Deelkwaliicaties (ADK) bestaat.

Ve e l z i j d i g

Introductieweek
De opleiding in Hilversum begint met een
introductieweek. Na het in orde maken van de
nodige administratie (woon- werkverkeer,
legering, enz.), volgt een kennismaking met
het kader en een toelichting op de opleiding
waarbij ook de verwachtingen die de opleiders
van de nieuwe collega’s hebben, ter sprake
komen. Direct moet al duidelijk zijn dat de
cursist na de opleiding onder operationele
omstandigheden in het ernstigste geval het
verschil kan maken tussen leven en dood.

Structuur en de organisatie van
het lichaam
Ook maken de cursisten eigen klassikale afspraken, gebaseerd op de gedragsregels van
Defensie, terwijl tijdens de opleiding normen
en waarden, zelfsturing en zelfwerkzaamheid
hoog in het vaandel staan. In de eerste dagen is
er ook een kennismaking met de Geestelijke
Verzorger (GV) van het DGOTC. Tevens nemen
instructeurs van de LO/S de Defensie Conditieproef (DCP) af, zodat de LO/S ook goed inzicht
krijgt in het startniveau van de klas en de
individuele cursisten.
Op de vijfde dag starten de cursisten met de
eerste ADK, eerstelijns gezondheidzorg, onder
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leiding van de aan de opleiding verbonden
arts-docent. Deze eerste en tevens langste ADK
duurt ongeveer vijf maanden.
In dit blok gaat het onder meer over de
menselijke anatomie (dat deel van de biologie
dat de structuur en de organisatie van het
lichaam behandelt) en de pathologie (de leer
van de ziektekunde). Ook de werking (functie)
van organen, zoals spijsvertering, bloedsomloop, spieren en cellen (fysiologie) komt in dit
deel van de opleiding aan de orde.
De cursisten maken presentaties over diverse
aandoeningen die ze in de lessen behandeld
hebben. Hierbij kan het gaan om zeer serieuze
ziektebeelden, zoals Ebola maar ook schijnbaar
onschuldige zaken, zoals het ontstaan van een
wrat. De feedback over presentatietechniek
gebeurt door de eigen klas in samenspraak met
de arts. Medisch inhoudelijk gebeurt de
feedback door de arts. De cursisten krijgen
tevens inzicht in de taken die een AMV
zelfstandig moet kunnen uitvoeren, waaronder
het opvangen van gewonden en het houden
van een eerstelijns spreekuur bij afwezigheid
van een arts. Zij leren hierbij een goede
anamnese (vraaggesprek met de patiënt
omtrent de ziektegeschiedenis) af te nemen en
een lichamelijk onderzoek uit te voeren.

Een cursist geet een
presentatie aan de eigen
klas.

DE ONDEROFFICIER | MAART | 2016

sgt R. Krijgsman
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Hoewel snel, kent het

Groen

vervoer van patiënten

Na het blok eerstelijns gezondheidszorg richt
de opleiding zich meer op de zogenoemde
‘groene’ medische zaken. In deze periode, die
ongeveer zes maanden in beslag neemt,
krijgen de cursisten voortdurend andere
onderwerpen voorgeschoteld, zoals geneeskundig luchtransport (lutra), Leiderschapstraining en Vorming (LTV), Out Of Area (OOA) en
Trauma Emergency and Acute Medicine
(TEAM).

door de lucht de nodige
nadelen, waaronder
drukveranderingen en
zuurstofgebrek, wat kan
leiden tot complicaties bij
de patiënt.

Tijdens de ADK Lutra bespreken de cursisten
samen met een instructeur op welke wijze een
dergelijk transport in een helikopter verloopt
en aan welke regels de AMV zich moet houden.
Ook krijgt de cursist informatie over de vele
complicaties waarmee een patiënt te maken
kan krijgen bij het vervoer door de lucht.
Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om
zuurstofgebrek door te hoog vliegen, terwijl
ook drukverschillen problemen met zich
meebrengen, omdat de lucht door de
wisselende druk uitzet of krimpt. Dit kan
bijvoorbeeld gevolgen hebben voor een
intubatie van een patiënt. Hierbij heet de
verpleegkundige een lexibele buis door mond
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of neus tot ongeveer halverwege de luchtpijp
gebracht. Na de intubatie zorgt een opgeblazen
drukballonnetje (cuff) in de luchtpijp ervoor dat
de ingebrachte buis niet verschuit.
Een andere mogelijke complicatie van vervoer
door de lucht zijn de trillingen die het toestel
veroorzaakt, waardoor de kans bestaat dat een
patiënt gaat braken. Luchtransport zal niet
alleen invloed hebben op de patiënt, maar ook
voor de AMV kleven er nadelen aan patiëntenvervoer door de lucht. Het bewegen van het
toestel levert problemen op bij diverse
medische handelingen, zoals het inbrengen
van een infuus. Daarbij is het werken in een
zeer beperkte ruimte, zonder verdere hulp,
verre van ideaal.

Het zijn van onderofficier
Tijdens de twee dagen LTV leten de instructeurs vooral op teambuilding, het zijn van
onderoicier en de daaraan verbonden
leidinggevende capaciteiten waarover de
onderoicier moet beschikken. Hierbij krijgen
de cursisten verschillende opdrachten, onder
meer in een geneeskundige omgeving die zij
zelf moeten uitwerken en uitvoeren.
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De deelkwaliicatie OOA geet de cursist inzicht
in het omgaan met ziekten in derdewereldlanden, waaronder tropenziekten en ondervoeding, bijvoorbeeld door een tekort aan
eiwiten. Tijdens de laboratoriumweek in deze
ADK, doet de cursist bloed- en urineonderzoek
en komt ook het testen van personeel op
tropische ziekten zoals malaria aan de orde.
Daarnaast krijgt de cursist een beeld van
humanitair werk en de samenwerking met
hulpverleners van Non-Governmental
Organisations (NGO).

Militaire traumatologie en
acute zorg
De laatste negen weken van de opleiding staan
in het teken van de deelkwaliicatie TEAM.
Hierin krijgt de cursist, veelal onder diverse
(verzwaarde) omstandigheden, protocollen en
richtlijnen aangeleerd op het gebied van
trauma- en acute zorg. De cursist treedt hierbij
op als AMV binnen de Role 0 (first responder) en
de Medical Treatment Facility (MTF) Role 1. Naast de
medische aspecten leten de instructeurs van
het DGOTC in dit deel van de opleiding ook
speciaal op de militaire vaardigheden waarover
de onderoicier moet beschikken. De cursist
moet in staat zijn een medisch team aan te
sturen en de daarbij behorende communicatie
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en procedures rondom een slachtofer kunnen
toepassen. Voorafgaand aan dit deel van de
opleiding neemt de cursist deel aan de combat
fitness test waaruit blijkt of de cursist in staat is
om het fysieke deel van de deelkwaliicatie
TEAM te doorlopen. Deze test is gebaseerd op
de conditieproef van het United States Marine
Corps (USMC).
De AMV moet immers, naast alle aangeleerde
medische handelingen, ook de (fysieke)
basisvaardigheden van de militair beheersen.
Daarbij leidt het DGOTC de onderoicier van
de Geneeskundige Dienst op volgens het
principe ‘vakman, leider, instructeur’ en
besteedt het in de lessen veel aandacht aan de
(medische) gedragscodes en de voorbeeldfunctie. Naast vakkennis en leiderschap geet de
AMV les aan die militairen die als neventaak
een geneeskundige functie hebben, zoals alle
niveaus van Zelhulp Kameradenhulp (ZHKH),
de gewondenhelper, geneeskundig verzorger
en de Medic Special Forces (SF). Ook kan de
AMV ondersteuning leveren bij grootschalige
oefeningen, rampen of epidemieën.
De duur van de verschillende ADK hangt af van
het onderwerp en de inhoud. Dit kan een dag
zijn maar ook meerdere weken. Wanneer er
een Proeve van Bekwaamheid (PvB) gekoppeld
is aan een ADK, vindt deze plaats aan het einde

Tijdens de LTV leten de
instructeurs vooral op
teambuilding en
leidinggevende
capaciteiten.
sgt R. Krijgsman
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Een cursiste aan het werk
in het laboratorium van
het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en
Trainingscentrum.
sgt R. Krijgsman
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van de desbetrefende ADK. Dit kan een theoretisch of een praktisch examen zijn. Zo is het
voor de ADK eerstelijns een praktisch examen
met twee onderdelen (anamnese en lichamelijk onderzoek) terwijl de ADK luchtransport
bestaat uit een theoretische toets.
Het DGOTC heet de opleiding van de AMV
meer aangepast aan het huidige Beroepsgericht Opleiden en Taakgericht Trainen
(BGO&TT). De ADK TEAM is het eerste waarbij
dit nieuwe opleiden inmiddels is ingevoerd. De
beoordeling van deze ADK gebeurt, als gevolg
van de nieuwe ontwikkelingen, aan de hand
van een aantal competenties die de cursist
gedurende de ADK moet laten zien.
Na het succesvol aleggen van een ADK volgt
bijschrijving ervan in het dossier van de cursist.
Als alle kwaliicaties zijn behaald, ontvangt de
cursist het AMV-diploma. Tevens kan de AMV
zich na het behalen van de opleiding registeren
in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen &
Verzorgenden. Het Kwaliteitsregister V&V is
een internetregistratiesysteem waarin
verpleegkundigen niveau 4/5 en verzorgenden
niveau 3 de opgedane deskundigheid kunnen
vastleggen.

Aan het einde van de
opleiding is de cursist in
staat onder verzwaarde
omstandigheden alle
aangeleerde protocollen,
waaronder het plaatsen
van een chirurgische
coniotomie, uit te voeren.
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Een eenmaal voor de opleiding tot AMV
geslaagde onderoicier is in staat in elk
klimaat en onder alle operationele omstandigheden geneeskundige zorg te verlenen. De
opleiding heet de AMV zo goed mogelijk
voorbereid op deze aspecten. De Nederlandse
AMV is veelzijdig en zeer goed opgeleid en is in
staat de patiënt wanneer en waar dan ook te
omringen met uitstekende zorg.
A.H.E. Lit
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De Algemene of Deelkwaliicaties (ADK) van de opleiding AMV

Geestelijke Verzorging (GV)-algemeen

Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg (HPG):
• Theorie
• Praktijk

Laboratoriumtechnieken:
• Urineonderzoek/ Bacteriologie
• Haematologie

Eerste Lijns gezondheidszorg:
• Consultatieve vaardigheden
• Stage bij AMA/ huisarts (praktijk)

Geneeskundige regelingen

Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ)

Basic Life Support/AED bedienaar (BLS/AED)

Geneeskundig Luchtransport (LUTRA):
• Theorie
• Hypobare Kamer

Opkomst en introductie

Organisatie en Werkwijze geneeskundige dienst:
• Organisatie en Werkwijze (OWW)
• Leiderschapstraining en -Vorming (LTV)
Post Traumatische Stress Disorders (PTSD)
Rouwverwerking:
• Noodmortuarium
• Geestelijke Verzorging (GV)
• Bergings- en Identiicatiedienst KL (BIDKL)
Medische Aspecten van Chemische, Biologische, Radiologische
en Nucleaire strijdmiddelen (MA-CBRN AMV)
Omgaan met medische apparatuur:
• Instrumentenleer (KMCI)
• AMV-uitrusting
• Corpuls (patiëntenmonitor)
• Sterilisator

Out of Area:
• Theorie
• Labtechnieken
Assistent in de militaire doktersapotheek (AMDAP):
• Theorie
• Gids
Trauma opleiding AMV (Trauma Emergency & Acute Medicine)
• Role 1 MTF trauma en acute zorg
• Gewondentransport
• First responder
• Triage
Voor meer informatie zie ook:
htp://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/organisatie/eenheden_directies/DGOTC/index.
aspx

Gezondheidswetgeving:
• Humanitair Oorlogsrecht (HOR)
• Gezondheidsrecht

Een cursist brengt, na
zware fysieke inspanning
onder tropische
temperaturen en onder
tijdsdruk, een infuusnaald
(venlon) in bij een
medecursist.
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