NASCHOLING VOOR
DOKTERSASSISTENTEN

VRIJDAG 8 APRIL 2022

VAN 09.45 UUR TOT 15.30 UUR

PATHÉ EDE

volgens de dan geldende corona regels!

THEMA ACUTE
GENEESKUNDE
DAG

DE GROTE 3: HART - HERSENEN - LONGEN
Er wordt voor 5 uur accreditatie aangevraagd bij de CADD van de NVDA

AANMELDEN OP WWW.MARKTWO.NL

BESTE ASSISTENTE,
Een themadag acute geneeskunde voor jou!
Het is en blijft een van de belangrijkste en meest verantwoordelijke taken in je vak: de juiste hulpvraag vaststellen.
En dus de relevante triagevragen stellen, vervolgens de door de NHG-triagewijzer aangegeven snelheid van
handelen interpreteren - advies en informatie geven en de juiste informatie verwerken in het computersysteem.
Ga er maar aan staan!
Tijdens deze studiedag zoomen we in op ‘De Grote Drie’; de drie veelvoorkomende acute klachten van resp.
het hart, de hersenen en de longen, waarbij snelheid en een juiste triage van zeer groot belang zijn. Elk thema
start met een kwartier om je anatomie-kennis wat op te frissen; de enthousiaste sprekers zullen snel daarna
a.d.h.v. herkenbare casuïstiek bespreken wat de juiste aanpak is.
De NHG-triagewijzer vormt vanzelfsprekend steeds het uitgangspunt en jouw rol als doktersassistent staat centraal.
•
•
•
•

Is dit typisch een geval van hyperventilatie of is er sprake van een hartaanval?
Heeft deze mevrouw een delier of een CVA?
Benauwd door acute astma of een longontsteking?
En hoe stop je een acute bloeding?

Oefen mee en wordt (nog) beter in de kunst van het triageren –> interpreteren –> handelen!
We ontvangen je graag geheel Corona Proof* in Pathé Ede.

Namens het sprekersteam:
Inge Kleiss, project manager Mark Two Academy

*) Samen met de locatie zorgen we ervoor dat de in april 2022 geldende richtlijnen m.b.t. covid worden nageleefd.
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PROGRAMMA
09.00 - 09.45 uur
09.45 - 10.00 uur
10.00 - 11.15 uur

11.15 - 11.35 uur
11.35 - 12.50 uur

12.50 - 13.30 uur

Ontvangst en registratie
Welkom

Eerste harthulp; over het hartinfarct/myocardinfarct
	Bij een hartinfarct sterft een deel van de hartspier af door een gebrek aan of helemaal geen
zuurstoftoevoer. De hartspier kan door zuurstoftekort niet meer voldoende samentrekken
en dit kan gevolgen hebben voor de pompfunctie van het bloed. Patiënten melden zich met
diverse klachten, waaronder benauwdheid; hoe triageer je en maak je onderscheid tussen
‘hart- of long spoed’? Klopt het dat je hart ‘echt’ kan breken? Het antwoord zal je verrassen.
Dr. Aernoud Fiolet, cardioloog i.o., Meander Medisch Centrum Amersfoort
Pauze
Een Beroerte/CVA
	Een beroerte is eigenlijk de verzamelnaam voor een TIA, herseninfarct en hersenbloeding.
De medische term is Cerebrovasculair Accident (CVA). Er gebeurt letterlijk een ongeluk
met de bloedvaten in de hersenen. Het gevolg hiervan is dat hersencellen kunnen afsterven
en hersenfuncties uitvallen; goede snelle triage is dus ook hier ‘the name of the game’.
Oefen mee met de casussen.
Drs. Michel van Beijsterveld, neuroloog, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Lunchen en benen strekken

13.30 - 14.00 uur

Stop de bloeding! Red een leven
	Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stoppen, worden levens gered. Leo Geeraedts
is expert op het gebied van bloedverlies en shock. Hij werk samen met VUmc Academie
en het Netwerk Acute Zorg Noordwest (Traumacentrum) om de kennis en vaardigheden
over het stoppen van levensbedreigend bloedverlies te verspreiden. Hij laat je in dit half
uur kennismaken met de EHBO-cursus Stop de bloeding – red een leven.
Dr. Leo Geeraedts, traumachirurg, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam

14.00 - 15.15 uur

Acuut benauwd!
	Het woord acuut zegt het eigenlijk al; de benauwdheid ontstaat van het ene op het andere
moment of binnen enkele uren. Het is van groot belang om dat onderscheid direct te
maken omdat de plotseling optredende benauwdheid bijna altijd bedreigend is en dus
om snelle actie vraagt. Is het een klaplong? Een astma-aanval? Longembolie?
We gaan het samen met jou onderzoeken a.d.h.v. diverse casussen.
Dr. Stephan Verweij, longarts i.o., UMC, Utrecht

15.15 uur

Korte samenvatting op hoofdlijnen
Wat te onthouden van deze dag?

15.30 uur

Einde themadag

ALGEMENE INFORMATIE
Voor wie is deze dag?
De inhoud van de presentaties wordt afgestemd op de doktersassistenten werkzaam in de eerstelijnspraktijk.

Waar en wanneer?
Op vrijdag 8 april 2022 in Pathé, Ede.
Vanzelfsprekend ontvangen we je veilig volgens de dan geldende Corona richtlijnen.

Kwaliteit/accreditatie
We vragen voor 5 uur accreditatie aan bij het kwaliteitsregister van de NVDA; de CADD.

Wat kost het?
De themadag kost €215.
In dat bedrag zijn je consumpties, het lunchbuffet en het cursusmateriaal begrepen.

Hoe schrijf ik in?
Ga naar www.marktwo.nl en schrijf je online in.
Natuurlijk kun je ook het inschrijfformulier invullen en terugsturen.

Stel dat ik moet afzeggen?
Annuleren kan. Doe het wel schriftelijk/per e-mail naar info@marktwo.nl. Tot 14 dagen voor de uitvoering
betaal je €25,- administratiekosten, korter voor uitvoering ben je het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.
Je kunt dan wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor dan contact op met ons secretariaat:
info@marktwo.nl. Onze annuleringsvoorwaarden staan op onze website; www.marktwo.nl

Contact met de organisatie?
Als je vragen hebt stuur dan bij voorkeur een e-mail naar info@marktwo.nl.
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