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INVLOED RIVM 

 

ADVIEZEN EN MAATREGELEN 

 

De adviezen en maatregelen die het RIVM aangeeft om het virus maximaal te controleren 

zijn van grote invloed op trainingen en opleidingen. Organisaties passen hun trainingen 

aan op het nieuwe leren. 

 

Met ingang van 1 juli 2020 kunnen we in Nederland opnieuw een stap vooruit maken in de 

corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown 

naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten blijven nodig, want het 

coronavirus is zeker niet verdwenen. Maar in sommige situaties is het moeilijk om 1,5 

meter afstand te houden. Daarom gelden er uitzonderingen voor acteurs. 

 

Het protocol OPLEIDEN, TRAINEN EN OEFENEN MET (medische) TRAUMA-ACTEURS 

geeft een handreiking hoe om te gaan met inzet van (medische) trauma-acteurs. De RIVM 

richtlijnen t.a.v. contactberoepen is hiervan de basis en is terug te vinden op 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen. 

 

Het protocol wordt gepubliceerd op www.mijncoronaprotocol.nl, www.grip5.com, 

www.traumaopleiding.com en op diverse social mediakanalen en zal daarnaast 

aangeboden worden aan het Oranje Kruis.  

 

De verantwoordelijkheid voor het naleven van dit protocol ligt zowel bij de (medische) 

trauma- acteurs, als bij opleiders en OTO-verantwoordelijken voor het inbedden van deze 

richtlijnen binnen de OTO en logistiek. 

 

Iedere 3 maanden wordt het protocol getoetst aan de hand van praktijkervaringen, de op 

dat moment geldende richtlijnen in het overheidsbeleid en indien de gezondheidssituatie 

hiertoe aanleiding geeft. Indien nodig zal er een wijziging in het protocol plaatsvinden. 

 

  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
http://www.mijncoronaprotocol.nl/
http://www.grip5.com/
http://www.traumaopleiding.com/
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(MEDISCHE) TRAUMA-ACTEURS 

 

WAT IS EEN (MEDISCHE) TRAUMA-ACTEUR 

Een acteur is iemand die een personage uitbeeldt in een verhaal of rollenspel. Een 

trauma-acteur is een acteur die naast zijn acteursopleiding ook een grimeeropleiding heeft 

gevolgd en heeft leren grimeren van o.a. verwondingen en letsels. Een medisch trauma-

acteur is iemand die daarnaast ook een medische opleiding heeft gevolgd waarbij deze de 

geldende medische protocollen, het CABCDEprotocol, medicatietoediening, behandeling 

en het schrijven van casuïstieken heeft geleerd. Zie ook www.traumaopleiding.com voor 

aanvullende informatie.   

 

INZET 

Een trauma-acteur kan ingezet worden bij praktijkopleidingen waar een acteursinzet 

verlangt wordt. Een (medische) trauma-acteur kan ingezet worden bij EHBO-, BHV- en 

medisch gerelateerde opleidingen, trainingen en oefeningen.  

 

 

  

http://www.traumaopleiding.com/
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VEILIG WERKEN CONTACTBEROEPEN 

 

HANDREIKING 

 

Bij de inzet van (medische) trauma-acteurs heeft Grip5 een protocol gevormd die voldoet 

aan de gestelde richtlijnen vanuit het RIVM t.a.v. handreiking contactberoepen. Grip5 vindt 

het belangrijk, dat bij organisaties waar, in aangepaste vorm, gewerkt wordt, de veiligheid 

gewaarborgd kan worden van zowel de vragende organisatie als de geleverde (medische) 

trauma-acteur(s).  

 

Bij iedere inzet zullen de hygienevoorzichten en de gezondheidscheck nageleefd worden. 

In de praktijk betekent dat: 

• Regelmatig handen wassen met water en zeep, niet schudden van handen en 

hoesten of niesen in de ellenboog 

• Gezondheidscheck d.m.v. het stellen van een aantal vragen stellen:  

• Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de 

volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of 

koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 

• Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten? 

• Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 

en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

• Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld 

met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact 

gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

• Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 

het nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

Indien een (medische) trauma-acteur gezondheidsklachten heeft zoals neusverkoudheid, 

hoesten, koorts en/of benauwdheid, dan blijft deze thuis om uit te zieken. 
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GRIP5 CORONA PROTOCOL   

 

AANGEPASTE VEILIGHEIDSINSTRUCTIE  

 

Elke inzet van een (medische) trauma-acteur wordt gestart met het onder de aandacht 

brengen van Grip5 protocol. Deze dient kenbaar gemaakt te zijn bij zowel de (medische) 

trauma-acteur als bij de opleider. Naast de doelstelling van de inzet, de voorschriften 

vanuit de opleider is dit protocol aangevuld met de corona-maatregelen die tijdens de 

training worden genomen.   
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1,5 METER 

De 1,5 meter afstand regel is niet van toepassing op personen bij de uitoefening van hun 

beroep, voor zover de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep 

noodzakelijk zijn en niet op gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming 

van 1,5 meter afstand van degene jegens of met wie de werkzaamheden worden 

uitgevoerd (voor deze personen is in de modelverordening een uitzondering gemaakt). Op 

1 juli geldt deze uitzonderingspositie voor acteurs.  

 

HANDEN WASSEN   

Op meerdere momenten zal voor, tijdens en na de training de (medische) trauma-acteur 

de handen te wassen en tussen de casuïstieken in (die niet langer dan maximaal 20 

minuten duren).  Grip5 vraagt de opleider dit zelf ook op te nemen in de voorschriften voor 

de cursisten.  

  

DRAGEN VAN WEGWERPHANDSCHOENEN/MONDKAPJES   

Bij de inzet van een (medische) trauma-acteur is het niet verplicht, zowel voor de cursist 

als voor de (medische) trauma-acteur om wegwerphandschoenen en mondkapjes te 

dragen. Indien het gewenst is door (medische) trauma-acteur c.q. instructeur/ cursist dan 

is dat altijd mogelijk. Bij gebruik van wegwerphandschoenen/mondkapjes, dienen deze 

direct na de training/opleiding weggegooid te worden. De (medische) trauma-acteur 

verzorgd zijn/haar eigen materiaal. Opleider is verantwoordelijk voor disposables 

cursisten.  

 

AANGEPASTE WERKRUIMTE 

De (medische) trauma-acteur heeft bij grimeren en omkleden meer ruimte en de 

mogelijkheid tot het wassen van de handen nodig.  Het is een eis om de ruimtes waar 

contact is (lesomgeving) te scheiden van ruimtes waar (medische) trauma-acteurs zich 

grimeren/omkleden/voorbereiden. Daarmee worden het aantal personen in één ruimte 

zoveel mogelijk beperkt. Het is daarbij belangrijk dat 1,5 meter afstand van elkaar 

gehouden kan worden. De grimeer/lesruimte, meubilair en materialen dient regelmatig 

gereinigd gehouden te worden. Houd daarbij rekening met aanvullende maatregelen op 

hygiëne of schoonmaak vanuit richtlijnen, kwaliteitseisen of wetgeving. Het is een eis aan 

de opleider dat hij zorgt voor een veilige ruimte voor de (medische) trauma-acteur(s) om 

zich te grimeren.  
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GRIMEREN 

De (medische) trauma-acteur grimeert letsels en ziektebeelden alleen met eigen materiaal 

en op zichzelf. 

 

MONDREINIGING 

In veel gevallen vindt er binnen de behandeling een mondinspectie plaats. De 

behandeling zal uitsluitend mondeling plaatsvinden, waarbij de (medische) trauma-acteur 

de mond opent en meewerkt tijdens de uitleg van de behandeling. Aanraking van het 

gelaat is zo min/kort mogelijk toegestaan.  

 

WONDBEHANDELING 

Wondbehandeling is mogelijk indien vastgehouden wordt aan de hierboven beschreven 

richtlijnen t.a.v. mondkapjes/handschoenen en waarbij het (medische) trauma-acteur niet 

in het ademveld van de cursist zich bevindt. 

  

EXTRA MOGELIJKHEDEN 

Indien noodzakelijk kunnen fantomen, bijvoorbeeld in de vorm van siliconen 

lichaamsdelen ingezet kunnen worden. 

 

STAY SAFE, SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST, STAP VOOR STAP! 
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