
 

 

 
 

Medisch Assisterende Handelingen Spoed- & Evenementenzorg (NIKTA) 
 

Met het schrappen van de evenementenhulpverleningstaak door SIGMA (Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie) zien we dat 
de ondersteuning aan de ALS-verpleegkundigen op grote evenementen node wordt gemist.  
 
SIGMA is ‘slechts’ bedoeld als aanvulling op de ambulancediensten en medische zorgverlening bij (onverwachte) calamiteiten in 
Nederland. In de loop der jaren werden zij ook veelvuldig ingezet bij evenementen. 
Op een gegeven moment is besloten dat SIGMA zich weer gaat concentreren op haar kerntaak zoals hierboven omschreven. Terwijl er 
een groeiende behoefte is aan een verzwaring van de (medische) evenementen zorgverlening, kan geen gebruik meer worden gemaakt 
van SIGMA-leden. Het zoeken is daarom naar een alternatief. NIKTA heeft daarbij in samenwerking met enkele marktpartijen een 
nieuwe certificatieregeling ontwikkeld:  

 

 
 

Medisch Assisterende Handelingen Spoed- & Evenementenzorg (MAHSE) wordt uitgevoerd door Evenementen Zorgverleners die na 
een toegelaten vooropleiding (met daarin het ABCDE-principe), de opleiding ‘MAHSE’ met succes hebben doorlopen.  
Toegelaten vooropleidingen zijn: 

• Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten; 

• Evenementen Zorgverlener Cat.2 

• Andere opleidingen met daarin ABCDE-methodiek, zulks ter beoordeling door het Examenbureau. 
 
Deze certificatieregeling is erg geschikt voor Evenementen Zorgverleners. We zien namelijk de laatste tijd namelijk een trend van 
verzwaring van het niveau van de medische inzet op evenementen. Daarbij wordt nadrukkelijk gevraagd om kennis en vaardigheden 
van ‘Medisch Assisterende Handelingen’. Bijkomend voordeel is dat hierdoor vaak volstaan kan worden met minder ALS-
verpleegkundigen op een evenement en dat is gezien de schaarste onder deze beroepsgroep, wel zo prettig. De opleiding Medisch 
Assisterende Handelingen Spoed- & Evenementenzorg is ook geheel conform de Veldnorm Evenementenzorg die vanaf 2021 van 
kracht is.  
  
In de certificatieregeling ‘Medisch Assisterende Handelingen Spoed- & Evenementenzorg’ is de assistentie als zodanig opgenomen.  
Het is daarbij overigens van het allergrootste belang dat de desbetreffende handelingen worden uitgevoerd zoals bedoeld 
wordt met ‘assistentie’. Dus ‘slechts’ assisterende handelingen uitvoeren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat men verder 
gaat dan ‘assisteren’. ‘Klaarleggen’ is dus klaarleggen, niet het bedienen/toepassen. ALS-handelingen zijn immers zogenaamde 
‘voorbehouden danwel risicovolle handelingen’ en die mogen alleen door functionarissen worden uitgevoerd die zijn opgenomen in het 
BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). In dit kader moet je dan vooral denken aan SEH- en AMBU-
verpleegkundigen. 
 
Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat ‘Medisch Assisterende Handelingen Spoed- & Evenementenzorg’ 
beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktische profcheck af te leggen. Om de 
objectiviteit van het examen te waarborgen, wordt dit afgenomen door een examenbureau dat onafhankelijk opereert van het instituut 
dat de opleiding heeft verzorgd. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een certificaat 
van vakbekwaamheid (ook wel ‘persoonscertificaat’ genoemd) voor het vakbekwaamheidsprofiel ‘Medisch Assisterende Handelingen 
Spoed- & Evenementenzorg’ (toepassingsgebied). De onderscheidende kenmerken van een certificaat van vakbekwaamheid ten 
opzichte van een diploma, attest of getuigschrift zijn: 

• Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarna het zijn kwalificerende status verliest; 

• De certificaathouder is verplicht zijn vakbekwaamheid te onderhouden gedurende de certificatieperiode en dit aan te tonen; 

• Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat staat de houder ervan onder toezicht van de instantie (certificatie-instelling) die 
het certificaat heeft toegekend. 

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO-NEN17024, beschikt de certificaathouder over een 
kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.  
 
Wet- en regelgeving, technologie en werkmethoden zijn aan verandering onderhevig. Deze wijzigingen worden door de beheerder van 
de certificatieregeling in de eindtermen van het vakbekwaamheidsprofiel verwerkt. Aan het einde van de geldigheidsperiode van het 
certificaat, dient de certificaathouder daarom opnieuw een theorie- en praktijkexamen met voldoende resultaat af te leggen. Hiermee 
toont hij aan op de hoogte te zijn gebleven van de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Na te zijn geslaagd voor dit examen, ontvangt de 
certificaathouder wederom een persoonscertificaat voor bepaalde tijd. 
 


