
TMI Academy
Hoogwaardige trainingen 
voor uw zorgprofessionals

TMI Academy heeft jarenlange ervaring in bijscholingen voor zorgprofessionals 
en hierdoor garanderen wij trainingen op hoog niveau. De veelal eigen trainers 
zorgen ervoor dat de theorie en praktijk goed samenkomen, zodat de kennis van 
uw medewerkers na het volgen van de bijscholing weer up-to-date is. 



Cultuurverschillen in de zorg
Patiënten van nu hebben zorg nodig die aansluit bij hun culturele achtergrond. 
Daarnaast is er ook een toename in zorgmedewerkers met diverse achtergronden. 
In deze training leren zorgprofessionals hoe ze om kunnen gaan met 
cultuurverschillen op de werkvloer.

Leerdoelen:
1. Effectiever communiceren in multiculturele kringen;
2. Inzicht in identiteit, normen en waarden;
3. Basiskennis van religie, culturen en rituelen;
4. Toepassen van de Drie Stappen Methode (DSM) van Dr. David Pinto.

Voor wie: Alle zorgprofessionals
Accreditatie: 2 punten
Duur: 2.5 uur
Kosten locatie klant: €654,50* (excl. €0,30 reiskosten per kilometer)
Kosten TMI locatie: €885,50*

Stress op de (zorg)werkvloer
Wat is stress precies, waarom hebben we stress en hoe kunnen we hier mee 
omgaan? Deze training geeft inzicht in stress en geeft de handvatten om stress op 
een gezonde manier te kunnen verminderen. 

Leerdoelen:
1. Inzicht in de fysiologie en psychologie van stress;
2. Inzicht in de factoren die van invloed zijn op stress;
3. De juiste handvatten om stress te verminderen.  

Voor wie: Alle zorgprofessionals
Accreditatie: 4 punten
Duur: 4.5 uur
Kosten locatie klant: €895,60*
(excl. €0,30 reiskosten per kilometer)
Kosten locatie TMI: €1.125,50*

*Prijzen zijn gebaseerd op groepen van 8 tot 10 deelnemers.



Euthanasie 
Euthanasie is vandaag de dag 
nog steeds een lastig en gevoelig 
onderwerp. Niet alleen onder 
verpleegkundigen, maar ook bij 
artsen. En uiteraard voornamelijk bij de patiënt en diens naasten. Het geven van 
uitleg en in gesprek gaan met patiënten is belangrijk. Wat gaat er in het hoofd van 
de patiënt om die euthanasie overweegt?

Leerdoelen:
1. Achtergrondinformatie: Euthanasie en het wetboek van strafrecht;
2. Achtergrondinformatie: De onbedoelde pionier, Truus Postma;
3. Achtergrondinformatie: De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig
 Levenseinde (NVVE);
4. Achtergrondinformatie: Het Leeuwarder euthanasieproces, wereldnieuws;
5. Wanneer is euthanasie toegestaan?
6. Rolverdeling tussen de arts en verpleegkundige;
7. Euthanasie in verschillende opvattingen;
8. Euthanasie vandaag de dag, wat is er mogelijk?

Voor wie: Alle zorgprofessionals 
Accreditatie: 3 punten
Duur: 3 uur
Kosten locatie klant: €715,50* (excl. €0,30 reiskosten per kilometer)
Kosten locatie TMI: €945,50*

ECG training - basis
Verpleegkundigen krijgen in hun werk te maken met het elektrocardiogram 
(ECG). Hoe kunnen zij deze op een juiste manier lezen en beoordelen? Dat wordt 
behandeld in deze ECG basistraining. 

Leerdoelen:
1. Het leren beoordelen van een elektrocardiogram (ECG);
2. Het kunnen diagnosticeren van afwijkingen op een ECG;

*Prijzen zijn gebaseerd op groepen van 8 tot 10 deelnemers.



3. Het onderscheid kunnen maken tussen verschillende ritme- en
 geleidingsstoornissen.

Benodigde voorkennis: Er is basiskennis nodig van de anatomie en fysiologie 
circulatie (met name hart). 
Voor wie: Algemeen verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers, 
operatieassistenten, dialyseverpleegkundigen, endocoscopieverpleegkundigen, 
hematologieverpleegkundigen, kinderverpleegkundigen, MC verpleegkundigen, 
oncologieverpleegkundigen, pscyhiatrisch verpleegkundigen en recovery 
verpleegkundigen.
Accreditatie: 3 punten
Duur: 3.5 uur
Kosten locatie klant: €835,50* (excl. €0,30 reiskosten per kilometer)
Kosten locatie TMI: €1.050,-*

ECG training - Gespecialiseerd verpleegkundigen
Gespecialiseerd verpleegkundigen maken tientallen ECG’s. Worden al deze 
ECG’s ook allemaal beoordeeld? En weten ze de aangeleerde theorieën vanuit de 
opleiding nog allemaal aan te passen?

Leerdoelen:
1. Basiskennis van het ECG heractiveren;
2. Herkennen van de meest voorkomende ECG-problemen;
3. Weten hoe een ECG gebruikt kan worden als een snel en praktisch diagnostisch
 middel.

Benodigde voorkennis: Voor deelname aan deze training is het belangrijk dat de 
deelnemer de basisbegrippen van ECG kent. 
Voor wie: CCU-, IC- en SEH verpleegkundigen. Andere functies kunnen aansluiten 
indien ervaring op de Cardiologie afdeling en met ECG's.
Accreditatie: 4 punten
Duur: 4 uur
Kosten locatie klant: €895,60* (excl. €0,30 reiskosten per kilometer)
Kosten locatie TMI: €1.125,50*
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*Prijzen zijn gebaseerd op groepen van 8 tot 10 deelnemers.


