Studiedag voor verpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten en
physician assistants

WOENSDAG 18 JANUARI

Radboudumc Nijmegen, afdeling Anatomie

VAN LONGEN, HART EN BLOEDVATEN
College: hoe zat het ook al weer?
Naar de snijzaal
Zelf hechten
Bezoek museum

Accreditatie is aangevraagd voor 5 uur bij het
Kwaliteitsregister V&V, VSR en NAPA

®

Mauritshuis

KRUIP ONDER DE HUID
Op 31 januari 1632 vond de Anatomische Les van dr. Nicolaes Tulp plaats die bekend is
geworden door het schilderij van Rembrandt van Rijn. Deze anatomie les was een jaarlijks
terugkerende openbare les door het Amsterdamse chirurgijnsgilde.
Samen met de afdeling Anatomie van het Radboudumc organiseert Mark Two Academy
op woensdag 18 januari 2023 een studiedag die geheel in het teken staat van de anatomie,
pathologie en fysiologie van longen, hart- en bloedvaten.
Na de kennisupdate in de ochtend (Hoe zat het ook al weer?), staat na de lunch een uniek
practicum op het programma. Je wordt rondgeleid door het anatomie- en pathologie museum,
met een unieke collectie anatomische preparaten. Je mag je skills laten zien bij de toepassing
van hechttechnieken en leert hoe het (nog) beter kan. Het meest indrukwekkende onderdeel
van deze middag is een bezoek aan de snijzaal van het Radboudumc, om daar aan de hand
van menselijke preparaten je kennis toe te passen. Je krijgt ook de gelegenheid om een aantal
pathologie preparaten te bekijken van ziektebeelden die veel voorkomen in de dagelijkse praktijk.
Door praktisch bezig te zijn, het weefsel vast te kunnen houden en vanuit alle hoeken te kunnen
bekijken, ga je zonder twijfel de opgedane kennis beter vasthouden. Aarzel dus niet, en schrijf je
in voor deze bijzondere anatomische les.
Alexandra van Driessen,
cursusmanager

PROGRAMMA
09.00 - 09.30 uur

Ontvangst en registratie

09.30 - 09.45 uur

Welkom en korte toelichting over het programma in de
Hippocrateszaal

09.45 - 10.45 uur

Anatomische les gewijd aan hart en longen

10.45 - 11.15 uur

Koffiepauze

11.15 - 12.15 uur

Anatomische les gewijd aan de bloedvaten

12.15 - 13:00 uur

Lunch in restaurant De Haardt
Groep A

Groep B

Groep C

13.00 - 14.00 uur

Vesalius B
3 stations
3x 10 pax

Pasteur
Hechten op
varkenspootjes

Rondleiding
museum
2x 15 pax

14.00 - 15.00 uur

Rondleiding
museum
2x 15 pax

Vesalius B
3 stations
3x 10 pax

Pasteur
Hechten op
varkenspootjes

15.00 - 15.30 uur

Theepauze

15.30 - 16.30 uur

Pasteur
Hechten op
varkenspootjes

Rondleiding
museum
2x 15 pax

Vesalius B
3 stations
3x 10 pax

Bijzonderheden

16.30 - 17.00 uur

Gezamenlijke afsluiting onder het genot van een drankje in restaurant
De Haardt

17.00 uur

Huiswaarts

VAN LONGEN, HART EN BLOEDVATEN

ALGEMENE INFORMATIE
Datum
Woensdag 18 januari 2023.
Locatie
Radboudumc te Nijmegen, afd. Anatomie. Na inschrijving ontvang je een gedetailleerde
routebeschrijving met routenummers van de diverse locaties.
Doelgroepen
Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.
Accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V, VSR en NAPA.
Cursusprijs
De kosten voor deelname aan deze Anatomische Les bedragen € 285. Dit bedrag is inclusief
consumpties, lunch, certificaat en cursusmateriaal. Betaling vindt plaats door eenmalige
automatische incasso.
Mark Two Academy is als geregistreerde instelling voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
vrijgesteld van BTW.
Hoe meld ik me aan
Aanmelden kan via de website www.marktwo.nl.
Annuleren
Tot 4 januari 2023 kun je annuleren. Wij brengen dan € 50 annuleringskosten in rekening.
Daarna ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd. Natuurlijk kan een collega altijd jouw
plaats innemen, neem daarvoor contact op met het secretariaat.
Voor meer informatie
Mark Two Academy te Leusden
Tel 033-4345730
E-mail: info@marktwo.nl

Aanmelden op

WWW.MARKTWO.NL

