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WELKOM
In dit document wordt u wegwijs gemaakt in het
Virtual Reality-spel over een zorgsituatie.
In deze ervaring worden zorgmedewerkers getraind in het
omgaan met een cliënt die is gevallen, waardoor er een
triagesituatie ontstaat. De speler maakt keuzes waarvan hij/zij
denkt dat het de juiste is. De consequentie ervan zal direct
ervaren worden, alsmede de emoties en gedachten die hierbij
opgeroepen kunnen worden.
Zodoende zal de zorgmedewerker beter voorbereid zijn,
mocht er in de eigen werkpraktijk tegen een soortgelijke
situatie aangelopen worden.
Veel speel- en leesplezier!
Dit spel is mede mogelijk gemaakt door:
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SPELVERLOOP
Omschrijving
Er is een mevrouw gevallen in de woonkamer terwijl ze op weg was
naar het ontbijt. Ze heeft bloed aan haar hoofd en zal geholpen
moeten worden. Iedere rol (WZO/Helpende, VIG, VPK) heeft eigen
taken en verantwoordelijkheden in deze situatie, dus kiest de speler
voor vanuit welk perspectief het gespeeld zal worden. Zo zal de VPK
bezig zijn met het verzamelen van de juiste informatie. Hoe en
wanneer wordt er gecommuniceerd met de andere
zorgprofessionals? De SBAR en de daarbij horende stappen volgens
triage-protocol worden gevolgd.

Het uitgebreide pakket aan mogelijke antwoorden en reacties is niet
in dit spel van 15 minuten te vangen. Daarom dient er uitgebreid
nabesproken te worden!

Score

Leeropbrengsten
•
•
•
•

Oefenen met het inzetten van de SBAR
VPK met feedback geven aan VIG na onjuist gebruik SBAR
Kennis over het triage-protocol
Route VPK: Welke informatie moet je hebben als je hulp
gaat inschakelen? Hoe gebruik je de ABCDE-methode hierin?

Bijvangst
•
•
•

•
•

Geeft een realistisch beeld van de werkzaamheden en
keuzes van een zorgmedewerker.
Meer zelfvertrouwen in wat te doen bij een soortgelijke
situatie.
Meer variatie in het trainen en daardoor meer plezier hierin.
Het is een individuele oefening, waardoor er geen extra
spanning is van een meekijkende groep waardoor het
leerrendement significant hoger zal zijn.
Herhaaldelijk te spelen waardoor de speler er beter in zal
worden en meer grip zal krijgen op de eigen emoties en
gevoelens.
Fouten kunnen gemaakt worden zonder grote gevolgen.

Antwoorden in het zwart zijn juiste antwoorden. Deze antwoorden
leveren 2 punten op.
Antwoorden in het oranje zijn minder juiste antwoorden en staan
open ter discussie. Deze tellen voor 1 punt in het scoresysteem
hierboven weer gegeven.
Antwoorden in het rood zijn foute antwoorden. Deze tellen voor 0
punten in het scoresysteem hierboven weer gegeven
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1.

Start.

Ik ben Verpleegkundige (à2)
A: WZO / Helpende (naar een andere training)
B: Verzorgende IG (naar een andere training)
C: Verpleegkundige (à2)

2.

Telefoon gaat af.

3.

Opnemen van de telefoon.

Wat zeg je? "Wat is er precies gebeurd? Wat heb je al
gedaan?" (à7)
A: "Wordt even rustig. Ga eerst even gegevens verzamelen; de
medicatie, bloeddruk, pols, temp" (à6)
B: "Ik bel nu de arts en ik kom er direct aan." (à4)
C: "Wat is er precies gebeurd? Wat heb je al gedaan?" (à7)

4.

Moet je direct de dokter bellen?

Neem de telefoon op. Klik op rode cirkel (à3)
Maak eerst zelf een beoordeling. Kies opnieuw (à5)
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5.

Opnemen van de telefoon, korte versie.

Wat zeg je? "Wat is er precies gebeurd? Wat heb je al
gedaan?" (à7)
A: : "Wordt even rustig. Ga eerst even gegevens verzamelen; de
medicatie, bloeddruk, pols, temp" (à6)
B: "Wat is er precies gebeurd? Wat heb je al gedaan?" (à7)

6.

7.

VIG legt de situatie uit, kom je direct?

Wat zeg je? "Ik kom zodra ik hier klaar ben" (à9)
A: "Ik kom er direct aan" (à8)
B: "Ik kom zodra ik hier klaar ben" (à9)

8.

Is het nodig direct te komen?

VIG weet niet of ze dit allemaal onthoudt.

Het is even later. Oke (à10)
Automatische doorgang (à7)
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9.

VIG kan het nog wel even zonder jou.

11.

VIG legt de situatie uit.

Het is even later. Oke (à10)

Ga naar mevrouw. Ga. Klik op rode pijl (à12)

10.

12.

Er wordt weer gebeld.

Neem de telefoon op. Klik op rode cirkel (à11)

Bij de client op de kamer.

Wat doe je? Beoordeel en controleer de hoofdwond. Klik op rode
cirkel (à13)
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13.

Wat doe je na het controleren va de wond?

Wat zeg je? "Laten we de ABCDE-methode doen" (à15)
A: "Laten we de ABCDE-methode doen" (à15)
B: "Laten we de arts bellen" (à14)

14.

Moet je eerst zelf een beoordeling doen?

15.

Waar begin je mee?

Wat doe je? Alle antwoorden zijn goed
A: Airway (à16)
B: Breathing (à17)
C: Circulation (à18)
D: Disability (à20)
E: Exposure/Environment (à19)

16.

Ademweg is vrij.

Wat zeg je? "Laten we de ABCDE-methode doen" (à15)
Ademweg is vrij. Oke (à25)
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17.

Breathing.

Zuurstofsaturatie is 90, ademfrequentie is 30. Ademhaling is snel
en oppervlakkig (à25)

18.

Circulation.

Pols is 100, bloeddruk is 95/45. Bloeddruk is verder gezakt,
pols is zwak voelbaar en versneld (à25)

19.

Exposure / Environment.

Temperatuur is 36,9. Temperatuur is niet afwijkend (à25)

20.

Disability.

Wat check je nu? Motorische reactie (à23)
A: Motorische reactie (à23)
B: Verbale reactie (à21)
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21.

Eerst verbale reactie.

23.

Eerst de motorische reactie.

Wat check je nu? Motorische reactie (à22)

Wat check je nu? Verbale reactie (à24)

22.

24.

Motorische reactie.

Wat check je nu? ABCDE (à25)

Verbale reactie.

Wat check je nu? ABCDE (à25)
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25.

Wat doe je nu?

Wat doe je? Alle antwoorden zijn goed
A: Airway (à16)
B: Breathing (à17)
C: Circulation (à18)
D: Disability (à20)
E: Exposure/Environment (à19)
F: Ik heb alle informatie (à26)

26.

27.

Is dit een spoedgeval?

Met zulke spoed is het goed zo snel mogelijk de arts in te
schakelen. "Laten we nu bellen." (à28)

28.

Wie belt de arts?

Bel je de arts direct?

Wat zeg je? "We moeten nu bellen, het is te erg spoed om daarop te
wachten." (à28)
A: "We moeten nu bellen, het is te erg spoed om daarop te
wachten." (à28)
B: "Laten we daarop wachten, die kent mevrouw beter en zal dus
betere zorg kunnen leveren." (à27)

Ben je het eens met dat argument dat een IG'er beter kan bellen
als hij/zij beter met de cliënt bekend is? "Ja, als de IG'er de
cliënten beter kent kan dat belangrijk zijn." (à30)
A: "Nee, een verpleegkundige belt altijd de arts." (à29)
B: "Ja, als de IG'er de cliënten beter kent kan dat belangrijk zijn."
(à30)
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29.

Afwijken van het protocol.

31.

Wie rapporteert?

Wie het de meest volledige SBAR aan de arts kan overleggen, belt.
"Mocht de IG'er de cliënt beter kennen, belt de IG'er."
(à30)

Wat zeg je? "Wil jij alvast jouw deel rapporteren?" (à34)
A: "Ik rapporteer na het gesprek alles." (à33)
B: "Wil jij alvast jouw deel rapporteren?" (à34)

30.

32.

Wat als je beide de client niet zo goed kent?

Wat zeg je? "Nee" (à32)
A: "Nee" (à32)
B: "Ja" (à31)

Wie rapporteert?

Wat zeg je? "Wil jij alvast jouw deel rapporteren?"
A: "Ik rapporteer na het gesprek alles."
B: "Wil jij alvast jouw deel rapporteren?"
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33.

Is het handig om alles zelf te rapporteren?

Wat zeg je? "Goedemorgen, met [NAAM], ik ben
verpleegkundige op [LOCATIE]. Is dit de dienstdoende
arts?" (à36)
A: "Goedemorgen, met [NAAM], ik ben verpleegkundige op
[LOCATIE]. Is dit de dienstdoende arts?" (à36)
B: "Goedemorgen, met [NAAM] van [LOCATIE]. Ik bel voor
mevrouw Dijkstra, geboortedatum 5-9-1940." (à35)

34.

Goede manier van rapporteren.

Wat zeg je? "Goedemorgen, met [NAAM], ik ben
verpleegkundige op [LOCATIE]. Is dit de dienstdoende
arts?" (à36)
A: "Goedemorgen, met [NAAM], ik ben verpleegkundige op
[LOCATIE]. Is dit de dienstdoende arts?" (à36)
B: "Goedemorgen, met [NAAM] van [LOCATIE]. Ik bel voor
mevrouw Dijkstra, geboortedatum 5-9-1940." (à35)

35.

Geen duidelijkheid bij arts.

Wat zeg je? "Ik ben bij mevrouw Dijkstra, geboren 5-91940." (à38)
A: "Ik ben bij mevrouw Dijkstra, zij is gevallen en heeft een
zichtbare verwonding aan het hoofd." (à37)
B: "Ik ben bij mevrouw Dijkstra, geboren 5-9-1940." (à38)

36.

Gesprek met arts loopt goed.

Wat zeg je? "Ik ben bij mevrouw Dijkstra, geboren 5-91940." (à38)
A: "Ik ben bij mevrouw Dijkstra, zij is gevallen en heeft een
zichtbare verwonding aan het hoofd." (à37)
B: "Ik ben bij mevrouw Dijkstra, geboren 5-9-1940." (à38)
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37.

Welke mevrouw Dijkstra?

A: "Mevrouw is gevallen en heeft een zichtbare verwonding aan het
hoofd. Ze gaat hard en snel achteruit. Mevrouw slikt
bloedverdunners en heeft een curatief beleid. (à39)
B: "Mevrouw is gevallen en heeft een zichtbare verwonding aan het
hoofd. Ze is nu weggevallen en reageert nauwelijks op een
pijnprikkel en op aanspreken. Mevrouw slikt bloedverdunners en
heeft een curatief beleid. (à40)

39.

Wees concreter tegen de arts.

Wat zeg je? "Mevrouw Dijkstra, geboortedatum 5-9-1940"
(à38)

38.

Wat vertel je de arts?

Wat zeg je? Ze is weggevallen en reageert nauwelijks op een
pijnprikkel en aanspreken. (à40)

Wat zeg je? "Mevrouw is gevallen en heeft een zichtbare
verwonding aan het hoofd. Ze is nu weggevallen en
reageert nauwelijks op een pijnprikkel en op aanspreken.
Mevrouw slikt bloedverdunners en heeft een curatief
beleid. (à40)
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40.

Duidelijkheid over de client is er, wat nu?

Wat zeg je? Ik denk dat mevrouw in hypovolemische shock
is. Ik wil dat u nu komt. Of zal ik 112 bellen? (à42)
A: Ik denk dat mevrouw in hypovolemische shock is. Wilt u komen?
Of zal ik iets anders doen? (à41)
B: Ik denk dat mevrouw in hypovolemische shock is. Ik wil dat u nu
komt. Of zal ik 112 bellen? (à42)

41.

42.

112 bellen.

Je belt 112. Mevrouw wordt afgevoerd door de ambulance
(à43)

43.

Arts komt eraan.

Is dit een duidelijke aanbeveling?

Wat zeg je? "Ik wil dat u nu komt. Of zal ik 112 bellen?"
(à42)

Je belt 112. Wat vind je de belangrijkste vervolgstap op korte of
lange termijn? Alle antwoorden zijn goed (à44)
A: Familie inlichten (à44)
B: Nazorg voor cliënten (à44)
C: Evalueren met het team (à44)
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44.

Einde.

EINDE SCENARIO. Check mijn score
EINDE SCENARIO
SCORE IN BEELD
TRAINING, MET NAGESPREK, VOLGT
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TIPS VOOR HET TRAINEN
Om met deze VR-ervaring een zo hoog mogelijk leerrendement te
behalen, zijn hierbij een aantal tips!

Vooraf
Probeer de deelnemers te motiveren voor het werken met deze
nieuwe technologie. Het zal wat onwennig kunnen zijn en zou
zodoende wat weerstand op kunnen roepen. Dat zou de volledige
beleving van dit spel, en daarmee het te behalen effect, in de weg
kunnen zitten.
Leg het doel binnen het spel uit. Dit doel staat aan het begin van
deze handleiding beschreven. Dat geeft de speler houvast, zodat
hij/zij weet wanneer het einde in zicht is. Een speler kan zich wat
ontredderd voelen in zo’n compleet andere werkelijkheid.

Tijdens
Spelers kunnen het beste staand deze ervaring beleven, vanuit dat
perspectief is het gefilmd en is het dus het meest geloofwaardig. Ze
kunnen zich wat duizelig voelen en sommigen zouden liever willen
zitten. Een ronddraaiende bureaustoel zou daarom van pas kunnen
komen. Ook zouden ze wat vast kunnen houden voor hun oriëntatie.
Let tijdens het spelen op dat spelers goed om zich heen kijken.
Sommige vragen en teksten kunnen wat uit de kijkrichting zijn
geschoven.

Na
Zodra een speler klaar is, zal hij/zij de bril af doen, dat is voor jou het
teken om kort met deze speler te debriefen, nabespreken. Zorg
ervoor dat het gesprek meteen na dit afdoen gaat over de ervaring
binnen het spel. Een aantal vragen die je hierbij kunnen helpen, is:
• Hoeveel sterren had je?
• Wat heb je gekozen op het einde? Wat vind jij de belangrijkste
vervolgstap?

•

Wat heb je ervaren? (dan wil je antwoorden als; ik wist soms

niet meer zo goed wat ik moest doen, in gesprek met de arts
werd ik wat onzeker.) Wat viel ze op?
Vraag bij dit eerste gesprek dus niet ‘Hoe heb je het gevonden?’ Dan
komen er antwoorden over de beleving van het spel en daarmee gaat
snel het leerrendement verloren. Dat een speler het leuk vond, of er
misselijk van werd, zou niet de opbrengst moeten zijn van dit eerste
gesprek. Als dit eerste gesprek gaat over wat men in het spel heeft
beleefd, zal het eenvoudiger worden om later, zodra iedereen van de
groep klaar is, deze spelervaring aan de werkelijke werkrealiteit te
koppelen. Hebben ze het al direct over deze werkelijkheid,
bijvoorbeeld over hun misselijkheid, dan wordt het ingewikkelder ze
weer ‘terug’ te brengen naar hun herinnering en wat ze tijdens het
spelen ervaren hebben. Ga dus eerst zo lang mogelijk ook niet in
discussie.
Zodra alle spelers van de groep klaar zijn, is het nabespreken van
groot belang. Hierin wordt de koppeling gemaakt van de spelervaring
naar de werkomgeving. Hoe gaat de speler gebruik maken van wat
hij/zij in dit spel geleerd en ervaren heeft?
Een aantal vragen om je daarbij te helpen, zijn:
•
Wie had er 5/4/3/2/1 ster(ren)?
Daarmee wordt het spelelement teruggebracht, zodat spelers meer
psychologische veiligheid ervaren. Falen in een spel is immers beter te
behapstukken dan falen in het echte leven. En kunnen de ‘5-sterren’ hun
kennis en ervaring wellicht delen.
•
Wat heb je gezien?
Mensen zijn visuele wezens. De meeste informatie verwerken we via de
ogen en dus is dit de makkelijkste beginvraag om op het spel in te
kunnen gaan. De wond en het wegvallen van de mevrouw zou
opgevallen kunnen zijn.
•

Wat heb je gehoord?
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Om ondergedompeld te zijn in deze virtuele werkelijkheid, is veel met
geluid gewerkt. Wat heeft de speler allemaal gehoord? Het
oppervlakkige ademhalen van mevrouw, het contact met de collega: wat
voor effect had dit op de speler?

We willen het als mens graag goed doen. Sluit daarom dit stukje ‘interne
onderzoek’ dan ook positief af, zet de spelers in hun kracht. Wat
konden/kenden ze al goed? Dit geeft de speler zelfvertrouwen om dit in
het echt toe te gaan passen.

•
Wat heb je gedaan?
De speler heeft een hoop keuzes moeten maken. Hoe werd de hulp
ingeschakeld? Hoe heeft de speler de SBAR ingezet? Door deze vraag nu
te stellen, wordt de speler weer teruggebracht naar de spelervaring en
hoe hij daarmee geïnteracteerd heeft. Nu kan de volgende stap gemaakt
worden: wat heeft de speler gevoeld/gevonden/ervaren tijdens het
zien/horen/doen van dit spel?

•
Wat zou je in het echt ook doen? Waarom wel/niet?
Deze spelervaring heeft alleen nut wanneer er in het echte werk ook
gebruik
gemaakt
van
gaat
worden.
Wat
hebben
ze
gezien/gehoord/gedaan/ervaren wat ze in hun eigen werk mee gaan
nemen? Wat zijn ze over zichzelf te weten gekomen na dit spel? Welke
concrete tips kunnen ze zichzelf en collega’s meegeven? Hier is het tijd
voor discussies, daar is het spel op ontworpen.

Deze 4 vragen hierboven zou je kort kunnen behandelen, mocht er een
tijdslimiet zijn.
•
Wat heb je ervaren?
Nu wordt het tijd om de speler een ‘intern onderzoekje’ te laten doen.
Hoe bewuster hij/zij zich kan worden van wat er ervaren is, hoe beter
dat ingezet kan worden als de speler in het echte leven met deze situatie
geconfronteerd wordt. Weet de speler dat hij bepaalde dingen niet goed
heeft aangepakt, dan zal daar in de werkomgeving extra aandacht aan
besteed kunnen worden. Het is nu de bedoeling dat spelers het over
emoties en gevoelens gaan hebben. Voelden ze zich bekwaam, onzeker,
enz. Wat voelden ze? Welke sensatie hebben ze direct waargenomen en
welke komt boven nu ze terugblikken?
•
Wat vond je lastig?
Welke keuze heeft de speler na veel wikken en wegen moeten maken?
Waar lag de overweging? Is dat het gevolg van het een gebrek aan
kennis over het uitvoeren van protocollen e.d. of praktische ervaring?
Dit is belangrijk te weten zodat de speler daar in het echte werk op kan
anticiperen. Bij wie kan hij hulp vragen, bijvoorbeeld?
•

Wat vond je makkelijker?
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TECHNISCHE HANDLEIDING

Voor meer informatie kijk op www.mijnvrbieb.nl
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