
Training ambulancezorgprofessionals: 
een training op maat

VEILIGHEIDSTRAINNIG IN 

REALISTISCHE SCENARIO’S



Troned is een unieke oefenlocatie voor 

professionele veiligheidstrainingen, gelegen 

op het voormalige vliegveld Twente. Een 

groot, rustig gelegen terrein met een rijke 

historie in een prachtig Twents landschap. 

Vrijwel elk gewenst scenario op het gebied 

van brand, technische of geneeskundige 

hulpverlening kan opgebouwd worden. Op 

Troned passen we de locaties voortdurend 

aan op de gewenste trainingen. Wat er 

(nog) niet is, proberen we te realiseren. 

Uiteraard zijn er voldoende briefing- en 

scholingsruimtes. Naast de praktijk is er 

ook gelegenheid om theorielessen te volgen 

of te organiseren op de Twente Safety 

Campus. 

Een veiligheidstraining is een kwestie van 

efficiënt werken en goed beslagen ten ijs 

komen. Met realistische scenario’s die snel 

opgebouwd kunnen worden. Passend bij 

uw doelen, of dat nu gaat om mono- of 

multidisciplinaire oefeningen. 

Bij Troned beschikken we niet alleen over 

passende en rustige locaties, maar ook 

over vakmensen. We werken uitsluitend 

met experts, die hun sporen op het gebied 

van veiligheid verdiend hebben. Zo bent u 

verzekerd van een veiligheidstraining die 

direct effect heeft in de dagelijkse praktijk.

Troned: de ideale trainingslocatie

“Een veilige leeromgeving”



Training ambulancezorgprofessionals: 
een training op maat

Troned biedt u trainingen en oefeningen 

op maat aan.  Binnen het eigen veld, 

samen met de hulpdiensten of andere 

geneeskundige en/ of multidisciplinaire 

partners.  Denk hierbij aan een oefening 

van een ongeval  waarbij alle processen- 

van plaats incident tot en met vervoer 

naar het ziekenhuis, geënsceneerd en 

beoefend kunnen worden. Voor oefeningen 

met verschillende scenario’s en meerdere 

voertuigen is Troned bij uitstek geschikt. 

Veilige leeromgeving

Op het uitgebreide terrein van Troned 

bieden we niet alleen vele mogelijkheden 

en ruimte, maar ook de privacy om in alle 

rust te trainen. We bieden een veilige leer- 

en oefenomgeving.  De trainingen passen 

we aan op uw eigen behoefte. Wij bieden  

u maatwerk en denken  graag met u mee 

over de invulling van de training. 

Praktijk versus virtual reality 

Op Troned kunt u de verschillende rollen 

CSCATTT (Command en control, Safety, 

Communication, Assessment, Triage, 

Treatment en Transport) beoefenen die 

ambulancemedewerkers vervullen bij 

rampen. Scenario’s die in XVR simulation 

(virtuele veiligheidstraining) worden 

getraind kunnen op Troned in de praktijk 

gebouwd worden. Bijvoorbeeld het 

in scene zetten van een grootschalig 

verkeersongeval, een scenario met 

gevaarlijke stoffen of een multidisciplinaire 

oefening met bijvoorbeeld de brandweer.  

De virtuele- en de praktijkcomponent 

zorgen voor een zogenaamde mixed-reality. 

Hierdoor wordt efficiënter getraind. 

Iedereen kan hier oefenen: de trainingen 

voor ambulancezorgmedewerkers wordt 

op maat voorbereid. Dat betekent dat het 

niveau van de training altijd aansluit op de 

ervaring en kunde van de deelnemers. U 

leert dus altijd wat u nodig hebt. “Wij denken graag 

met u mee”



Wanneer je meer informatie wilt over een 

training voor ambulancezorgprofessionals 

of speciale wensen of suggesties, neem 

dan contact met ons op via info@troned.nl 

Website: www.troned.nl

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

In Twente gaan we op een nieuwe, unieke 

manier met veiligheid om. Twente is dé 

Safety Campus van Nederland. Op de 

campus staat doen, denken en beleven 

centraal en continu met elkaar in verbinding. 

Het is de plek waar veiligheidspartners 

elkaar ontmoeten en samenwerken aan 

innovatie in veiligheid. Hier bundelen 

burgers, bedrijfsleven en instellingen 

hun kennis en ervaringen om universele 

veiligheidsoplossingen te creëren. Daarnaast 

is er  de mogelijkheid om realistische 

scenario’s te beoefenen die gericht zijn 

op brandweer, politie en GHOR. Door deze 

bijzondere aanpak staan we samen sterk. 

Sterk in het beheersen of bestrijden van 

onveilige situaties.

Twente Safety Campus

Deze brochure is een uitgave van Troned. 

Troned is onderdeel van:

www.twentesafetycampus.nl

DENKEN, DOEN EN BELEVEN

Werken in crisissituaties: daar moet je op trainen
SafetyCare Center is het ontwikkelcentrum 

voor organisaties in de zorg zoals

ziekenhuizen, zorginstellingen, ambulance 

voorziening, spoedeisende eerste hulp

en huisartsenzorg. Het centrum is uniek 

in Nederland en maakt evenals Troned 

onderdeel uit van de Twente Safety 

Campus. Het Safety Care Center biedt 

zorgorganisaties de mogelijkheid zich nog 

beter voor te bereiden op het (samen-

werken) in crisissituaties door hierop te 

trainen en hier realistisch mee te oefenen: 

binnen de eigen organisatie/ het eigen 

crisisteam, maar ook met hulpdiensten of 

andere zorgorganisaties. Meer informatie 

ontvangen over het SafetyCare Center 

of een bezoek brengen aan deze unieke 

trainings locatie? Neem dan contact op via 

scc@ghortwente.nl


