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1. INLEIDING 
 

Beste aios, 

Welkom op de eerste cursus (CASH 1.1) in de (voor)opleiding tot één van de chirurgische 

specialismen. De CASH 1.1 is als volgt opgebouwd: 

Gedurende het jaar zijn er 4 cursusdagen die thematisch zijn ingericht. Per thema wordt u 

geacht van tevoren al een deel van de benodigde kennis te hebben opgedaan. Op de 

cursusdag zelf zal verdieping worden gezocht door deze kennis toe te passen in werkgroepen 

en casuïstiek opdrachten. 

In een groot deel van de werkgroepen voert u in kleine groepen opdrachten uit met ervaren 

docenten als moderator en presenteert u uw product aan de gehele groep. 

Het doel van deze opzet is meervoudig. De gedachte is om maximale participatie van elke 

individuele cursist, maximale interactie tussen docent en cursist, maar ook tussen cursisten 

onderling te verkrijgen. Daarnaast wordt in deze vorm het opdoen van kennis, het redeneren 

en het toepassen van kennis op meerdere manieren gestimuleerd. Naast leren in termen van 

kennisoverdracht leert u ook in termen van intellectueel uitdagen en uitgedaagd worden én 

goede vragen formuleren. Het product van iedere werkgroep zal in het ideale geval daarom 

niet alleen bestaan uit opgeloste vraagstukken maar ook uit nieuw ontstane vragen waar u 

zich in de dagelijkse praktijk mee bezig kunt houden. 

U volgt van tevoren de interactieve online cursus ‘perioperatieve zorg bij ouderen’. U wordt 

aangeraden u in te lezen over calamiteiten melding en PRISMA analyse (Calamiteiten en 

PRISMA analyse). U neemt de relevante SWAB richtlijnen door (SWAB richtlijn 

perioperatieve profylaxe, SWB antibiotica boekje). Ook wordt u geacht relevante richtlijnen 

en protocollen op te zoeken op de NVvH website over de onderwerpen die tijdens deze 

cursus aan de orde komen. 

Het is verstandig eventuele online kennisbronnen te downloaden om traagheid op uw 

netwerk tijdens de werkgroepen te voorkomen. 

Na lange tijd door de COVID-19 maatregelen te zijn beperkt, verheugen wij ons op een 

bijeenkomst die niet van achter een beeldscherm plaatsvindt. Ook zijn wij ons zeer bewust 

van het belang van fysieke ontmoetingen; om te “netwerken” en nader kennis te maken met 

collega’s die u in de komende 4 jaar regelmatig zult ontmoeten. 

  

Namens de voorbereidingscommissie, 

Dr. Otmar Buyne, chirurg Radboudumc 

Prof. dr. Donald van der Peet, chirurg Amsterdam UMC 
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NVvH Bureau 

Esther Jacobs, senior adviseur Opleiding & Onderwijs 

Anita Bruning, administratief medewerker Opleiding & Onderwijs 

 

 

B.E.N.G! 

Marlous van Bommel  

Julie Goossens 
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2. INHOUD CURSUS 
 

In deze cursus worden onderstaande thema’s uit SCHERP behandeld: 
 

SCHERP thema’s  

4 Perioperatieve zorg en postoperatieve complicaties 

5 Vastleggen en overdragen 

6 Opleiding 

7 Wetenschap 

8 Wondbehandeling 

9 Chirurgische infecties 

 

 

3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 

Na afloop van deze cursus: 

• kan de deelnemer doelmatig en efficiënt gebruikmaken van het elektronisch portfolio 

VREST; 

• kan de deelnemer leerdoelen formuleren volgens de SMART methode en kan de 

deelnemer een persoonlijk opleidingsplan (POP) maken; 

• kan de deelnemer maatregelen ten behoeve van infectiepreventie kritisch beschouwen;   

• kan de deelnemer de mogelijkheden met betrekking tot antibiotische behandeling van 

infecties kritisch te beschouwen; 

• heeft de deelnemer relevante kennis van de principes van infuusbeleid en het 

behandelen van veel voorkomende electrolytstoornissen, zoals die op een chirurgische 

afdeling kunnen vóórkomen, opgedaan; 

• heeft de deelnemer praktisch toepasbare kennis opgedaan over veelgebruikte medicatie 

op een heelkundige afdeling;   

• kan de deelnemer verschillende aspecten van voorbereidingsmaatregelen voor een 

ingreep/behandeling benoemen 

• kan de deelnemer de beginselen van een prisma analyse benoemen alsmede de do’s en 

don’ts in het omgaan met klachten.   
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4. PROGRAMMA 
 

 

 

  

Tijd Zaal Programma CASH 1.1 10 september 2021 Docent/instructeur Groep 

08.00  Ontvangst en CoronaCheck-app controle    

08.45 - 09.10 Bach 1-2 Welkom en entreetoets   O. Buyne & D. van der Peet 1,2,3 

09.10 - 09.15  Zaalwissel  2,3 

   Werkgroepen ronde 1    

09.15 - 10.05 Bach 1-2 WG 1: Casuïstiek Medicatie; perioperatieve zorg bij ouderen T. Wolters 1 

  Bach 3 WG 2: Casuïstiek Infectie(preventie) O. Buyne 2 

  Bach 4 WG 3: Omgaan met klachten B. Verhoeven 3 

10.05 - 10.25 Beethovenfoyer Koffiepauze     

10.25 - 11.15  Werkgroepen ronde 2    

    Bach 1-2 WG 2: Casuïstiek Infectie(preventie) O. Buyne 1 

  Bach 3 WG 3: Omgaan met klachten B. Verhoeven 2 

  Bach 4 WG 1: Casuïstiek Medicatie; perioperatieve zorg bij ouderen T. Wolters 3 

11.15 - 12.05  Werkgroepen ronde 3    

  Bach 1-2 WG 3: Omgaan met klachten   B. Verhoeven 1 

  Bach 3 WG 1: Casuïstiek Medicatie; perioperatieve zorg bij ouderen T. Wolters 2 

  Bach 4 WG 2: Casuïstiek Infectie(preventie) O. Buyne 3 

12.05 - 13.05 Beethovenfoyer Lunchpauze     

13.05 - 13.55  Werkgroepen ronde 4    

  Bach 1-2 WG 1: Casuïstiek preop voorbereiding L. Geeraedts 1 

  Bach 3 WG 2: POP en EPA   D. van der Peet 2 

  Bach 4 WG 3: Casuïstiek Infuustherapie; perioperatieve zorg bij ouderen T. Wolters 3 

13.55 - 14.45  Werkgroepen ronde 5    

  Bach 1-2 WG 2: POP en EPA   D. van der Peet 1 

  Bach 3 WG 3: Casuïstiek Infuustherapie: perioperatieve zorg bij ouderen T. Wolters 2 

  Bach 4 WG 1: Casuïstiek preop voorbereiding L. Geeraedts 3 

14.45 - 15.05 Beethovenfoyer Pauze     

15.05 - 15.55  Werkgroepen ronde 6    

  Bach 1-2 WG 3: Casuïstiek Infuustherapie: perioperatieve zorg bij ouderen  T. Wolters 1 

  Bach 3 WG 1: Casuïstiek preop voorbereiding L. Geeraedts 2 

  Bach 4 WG 2: POP en EPA D. van der Peet 3 

15.55 - 16.30 Bach 1-2 Wrap-up en assessments D. van der Peet 1,2,3 

   Evaluatie, informatie en activiteiten volgende cursus     

    Einde cursus     
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 

Welkom en inleiding 

Sprekers: Otmar Buyne en Donald van der Peet 

 

Inhoud 

Naast uitleg over de inhoud en logistiek van deze cursusdag, zal een entreetoets worden 

afgenomen. 
 

Casuïstiek Medicatie; perioperatieve zorg bij ouderen   

Spreker: Thalijn Wolters 

 

Spreker 

Thalijn Wolters is internist-endocrinoloog in opleiding bij het Radboudumc in Nijmegen. 

Daarnaast geeft ze onderwijs aan verpleegkundigen, studenten geneeskunde en arts-

assistenten over allerlei onderwerpen binnen de interne geneeskunde waarbij het opdoen 

van praktisch toepasbare kennis en logisch nadenken speerpunten zijn. 

 

Inhoud 

Interactieve sessie waarin middels casuïstiek de meest voorkomende en gevaarlijke 

medicamenten die gebruikt worden op de chirurgische afdeling besproken worden. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• Heeft de deelnemer praktisch toepasbare kennis opgedaan over veelgebruikte medicatie 

op een heelkundige afdeling; welke patiëntfactoren en co-medicatie beïnvloeden het 

farmacotherapeutisch beleid?  

• Kan de deelnemer omgaan met polyfarmacie bij ouderen;  

• Heeft de deelnemer kennis opgedaan over het voorschrijven van adequate pijnstillers. 

 

Voorbereiding   

Beantwoord voor uzelf deze vragen en neem de antwoorden mee naar de workshop: 

• Wat zijn in uw ogen de 3 groepen van meest gevaarlijke medicamenten die gebruikt 

worden op de chirurgische afdeling in het ziekenhuis? 

• Ga bij uzelf na of u nog vragen of blinde vlekken heeft met betrekking tot medicatie en 

bespreek deze tijdens de workshop  

 

Take home points 

• Een beetje aandacht kan een groot verschil maken! 

• NSAIDs: denk aan nierfunctie, maagulcera, bloeding, hartfalen 

• Diabetes mellitus type 1: stop nooit de insuline 

• Antistolling: denk aan gewicht en nierfunctie 
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Casuïstiek Infuustherapie; perioperatieve zorg bij ouderen   

Spreker: Thalijn Wolters 

 

Spreker 

Thalijn Wolters is internist-endocrinoloog in opleiding bij het Radboudumc in Nijmegen. 

Daarnaast geeft ze onderwijs aan verpleegkundigen, studenten geneeskunde en arts-

assistenten over allerlei onderwerpen binnen de interne geneeskunde waarbij het opdoen 

van praktisch toepasbare kennis en logisch nadenken speerpunten zijn. 

 

Inhoud 

Interactieve workshop waarin aan de hand van casuïstiek het gebruik van de meest 

voorkomende infusen op de chirurgische afdeling behandeld en toegelicht worden. 

Daarnaast wordt aandacht geschonken aan basale kennis omtrent elektrolyten en patiënt 

specifieke factoren die het infuusbeleid bepalen. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• bezit de deelnemer toepasbare kennis van de principes van infuusbeleid en het 

behandelen van veel voorkomende elektrolytstoornissen  zoals die op een chirurgische 

afdeling kunnen voorkomen. 

 

Voorbereiding   

Beantwoord voor uzelf deze vragen en neem de antwoorden mee naar de workshop: 

• Welke infuussamenstelling (NaCl, glucose, ringerslactaat etc) gebruikt u meestal al 

basisinfuus en waarom? Hoe bepaalt u hoeveel en welk infuus u geeft. Welke factoren 

spelen daarbij een rol? 

• Ga bij de laatste 4 patiënten, met een infuus bij wie u betrokken bent, na of dit in uw 

ogen de beste keuze is geweest voor deze specifieke patiënt. 

• Ga bij uzelf na of u nog vragen of blinde vlekken hebt met betrekking tot infuusbeleid en 

bespreek deze tijdens de workshop.  

 

Take home points 

Een beetje aandacht kan een groot verschil maken: kies een type, hoeveelheid en duur van 

het infuus wat voor uw specifieke patiënt zoveel mogelijk overeenkomt met de fysiologische 

situatie, en waarmee u eventuele interne verstoringen kunt corrigeren 

In principe geef je kristalloiden 

• Risico NaCl 0,9%: hyperchloremische acidose, teveel zout, overvulling 

• Risico Ringers: lactaatacidose (dubieus) 

• Risico NaCl 0,45%/glucose 2,5% Hyponatriëmie bij >2l en >2 dagen  
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Casuïstiek Infectie(preventie) 

Spreker: Otmar Buyne 

 

Spreker 

Otmar Buyne is gastro-intestinaal chirurg met bijzondere belangstelling voor complexe 

buikwand defecten. Hij heeft veel affiniteit met onderwijs en opleiding. Zo is hij 

plaatsvervangend opleider, episodecoördinator Heelkunde in het Master onderwijs 

Geneeskunde, voorzitter van de commissie post chirurgisch academisch onderwijs 

Nijmegen-Utrecht (PACONU) en als docent-coördinator verbonden aan een aantal 

locoregionale en landelijke cursussen in het kader van de opleiding Heelkunde. 

 

Inhoud 

In deze sessie worden twee casus gepresenteerd. In de casus worden respectievelijk de 

preventieve en therapeutisch principes behandeld. Met name het waarom ( theoretische 

onderbouwing en klinisch redeneren) van ons handelen wordt tegen het licht gehouden. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• kent de deelnemer de belangrijkste infectie-preventieve maatregelen en weet hij/zij de 

beschikbare wetenschappelijke literatuur naar waarde te wegen; 

• kent de deelnemer de principes van diagnostiek en behandeling van weke delen infecties 

en kan hij/zij het beschikbare wetenschappelijke bewijs hiervoor naar waarde wegen. 

 

Voorbereiding   

Voorbereiding is niet noodzakelijk. Tijdens de werkgroep worden bronnen aangeboden die 

gebruikt kunnen worden als naslagwerk. 
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Omgaan met klachten 

Spreker: Bas Verhoeven 

 

Spreker 

Bas Verhoeven is kinderchirurg in het Radboud ziekenhuis te Nijmegen en opleider 

Heelkunde van regio VII. 

Hij is gepromoveerd op toetsing en beoordeling, staat bekend als een toegewijd clinicus en is 

daarnaast ook zeer geïnteresseerd in de randvoorwaarden van het vak. Dit betreft onder 

meer zaken als een veilig werkklimaat wat begint bij hoe wij onze coassistenten opleiden, 

doorgaat naar een veilig opleidingsklimaat om uiteindelijk (nooit) te eindigen bij hoe wij als 

collega’s met elkaar omgaan. 

  

Inhoud 

“Eerste hulp bij fouten, klachten, calamiteiten en tuchtrecht”. In deze sessie wordt op 

interactieve wijze ingegaan op het verloop van een ernstige complicaties. Aan de orde 

komen de persoonlijke impact op patiënt, familie en betrokken arts(en).  

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• kent de deelnemer de belangrijkste wettelijke verplichtingen in geval van een calamiteit; 

• is de deelnemer zich bewust van de impact van een dergelijke gebeurtenis op patiënt, 

maar vooral op zichzelf; 

• kent de deelnemer na afloop de mogelijkheden om het formele deel van een calamiteit 

af te handelen; 

• weet de deelnemer hoe om te gaan met de persoonlijke gevolgen voor de hulpverlener. 

 

Aanbevolen literatuur 

Verdiepen in de PRISMA analyse.  

 

Take home points 

• Vraag hulp in de organisatie (supervisor, opleider, klachtenfunctionaris)   

• Deel ook zaken die minder goed gaan met elkaar 
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POP en EPA 

Spreker: Donald van der Peet 

 

Spreker 

Donald van der Peet is werkzaam in Amsterdam UMC, locatie VUmc als chirurg met als 

aandachtsgebied de chirurgische behandeling van slokdarm en maagziekten. De nadruk ligt 

op de behandeling van kanker van de slokdarm en maag.   

 

Inhoud 

In deze workshop worden aspecten besproken die van belang zijn voor het werken met het 

portfolio VREST. Het hoe en waarom van het digitale portfolio zal interactief toegelicht 

worden met als doel een goede basis voor de rest van de opleiding te vormen. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• weet de deelnemer welke toepassingen in VREST nodig zijn om te voldoen aan de 

opleidingseisen van het Concilium; 

• is de deelnemer in staat een eigen POP te maken en weet waar deze gedocumenteerd 

moet worden; 

• kent de deelnemer het raamwerk van de opleiding Heelkunde. 

 

Voorbereiding   

• De deelnemer dient de inwerkdocumenten van VREST bestudeerd te hebben.  

• De deelnemer heeft haar/zijn eigen POP voorbereid. 

 

Take home point 

Als het niet in VREST staat, is het niet gebeurd.  
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Casuïstiek preop voorbereiding   

Spreker: Leo Geeraedts 

 

Spreker 

Leo Geeraedts is chirurg sinds 2003 en traumachirurg sinds 2004. Hij is opgeleid in Nijmegen 

en Sydney en sinds 2010 werkzaam in Amsterdam UMC, locatie VUmc. Als (heli)MMT-arts 

kwam hij in aanraking met de vliegwereld waar veiligheid en communicatie voorop staan en 

dit boeit hem nog steeds. 

  

Inhoud 

Preoperatieve voorbereiding is een risky business. In deze sessie hoort u over waarom en 

hoe risico’s af te wegen voor zorg op maat. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• kan de deelnemer het doel van de preoperatieve voorbereiding verklaren; 

• kan de deelnemer het operatierisico van een individuele patiënt berekenen m.b.v. een 

risk assessment tool. 

 

Aanbevolen literatuur 

Wolff et al Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2010:154:A2184 

 

Take home points 

• Realiseer je de risky business 

• Weet de risico’s en weeg af samen met de patiënt 

• Informed consent 

Jip en Janneke – taal 

Neem de tijd en schep vertrouwen 

Stem de verwachtingen af 

Wees compleet 

• Neem kennis van de WGBO, richtlijnen en lokale werkwijzen 

• Neem je verantwoordelijkheid als operateur 

• Werk samen en documenteer zorgvuldig 
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6. GROEPSINDELING 
 
  

  Groep 1 Zaal: Bach 1-2   

1 Renu 
 

Bahadoer 

2 Rosalie 
 

Barendregt 

3 Vivian 
 

Bastiaenen 

4 Dirk-Jan van Beek 

5 Stephanie van de Beeten 

6 Iris 
 

Beijk 

7 Robin 
 

Blom 

8 Jeske 
 

Boeding 

9 Willemieke van Braak 

10 Thomas 
 

Brouwer 

11 Stefan 
 

Büttner 

12 Daniël  
 

Cnossen 

13 Christinne 
 

Corion 

14 Lisanne van Dessel 

15 Remco van Egmond 

16 Arthur 
 

Elfrink 

17 Willem Paul 
 

Gielis 

18 Olivier 
 

Gostelie 

19 Jan Jaap de Graeff 

20 Xavier 
 

Harmeling 

   

  Groep 2 Zaal: Bach 3   

1 Johan 
 

Heemskerk 

2 Charlotte 
 

Heidsma 

3 Ran 
 

Hendrickx 

4 Anouk 
 

Hentschel 

5 Pieter van Hugten 

6 Kor 
 

Hutting 

7 Jara 
 

Jonker 

8 Maja 
 

Joosten 

9 Steffi 
 

Karhof 

10 Jeroen 
 

Kolenburg 

11 Daniël 
 

Lambrichts 

12 Steven 
 

Leeuwerke 

13 Nine 
 

Legemate 

14 Anne 
 

Lenting 

15 Hamid 
 

Lutfi 

16 Joost 
 

Malkus 

18 Nadine van Merode 

19 Marlies 
 

Michi 

20 Sylvana de Mik 
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  Groep 3 Zaal: Bach 4   

1 Bo 
 

Notermans 

2 Daniël 
 

Osses 

3 Sarah 
 

Ottenhof 

4 Liam 
 

Paget 

5 Marijn 
 

Pool 

6 Joris 
 

Raessens 

7 Winesh 
 

Ramphal 

8 Marleen 
 

Romeijn 

9 Carmen 
 

Roudijk 

10 Emma van der Schans 

11 Jai 
 

Scheerhoorn 

12 Leanne 
 

Vaartjes 

13 Tijn van Veen 

14 Wouter 
 

Verduin 

15 Daniël 
 

Verstift 

16 Eva 
 

Voogt 

17 Nienke 
 

Vuurberg 

18 Sarah 
 

Wennmacker 

19 Sebastiaan 
 

Wijdicks 

20 Paul  van Zanten 
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7. LOCATIE EN PLATTEGROND 

 
Locatie 
Deze cursus wordt gehouden in de ReeHorst te Ede. 
Adres: 
Bennekomseweg 24 
6717 LM Ede 
 
Met de auto: 
Parkeren kan op het parkeerterrein achter de ReeHorst. 
Een routebeschrijving is te vinden via: http://reehorst.nl/route 
 
Met de trein: 
Vanaf station Ede-Wageningen loopt u in enkele minuten naar de ReeHorst: loop het perron 
af en neem uitgang zuidzijde (linksaf onderaan de trap) en wandel rechtdoor, u treft de 
ReeHorst aan uw rechterzijde. 
  

8. ALGEMENE INFORMATIE 
 
Presentie 
U wordt geacht bij aanvang van de cursusdag de presentielijst af te tekenen. Als u niet 
aanwezig bent bij de start van het programma, kunt u niet deelnemen aan de cursus.  
U moet bij binnenkomst uw vaccinatiebewijs (CoronaCheck-app) of een negatief 
testbewijs kunnen tonen! Indien u deze niet heeft, kunt u helaas niet toegelaten worden 
tot de cursus, conform de richtlijnen van de locatie. 
 
Evaluatie 
Aan het einde van de cursus ontvangt u een digitaal evaluatieformulier. Wij verzoeken u het 
formulier z.s.m. in te vullen en te retourneren, waarvoor alvast hartelijk dank. Uw mening 
wordt erg op prijs gesteld; wij nemen uw input mee bij de organisatie van de volgende 
editie.  
 
Certificaat van deelname 
Na afloop van de vier CASH 1-cursussen, kunt u uw certificaat inzien en downloaden in uw 
persoonlijke omgeving op de NVvH-website.  
 
 
Vragen m.b.t. de CASH cursussen 
Bureau NVvH - Esther Jacobs 
E-mail: opleiding@heelkunde.nl 
085 - 04 81 469 

Vragen m.b.t. uw aanmelding 
B.E.N.G! – Marlous van Bommel 
E-mail: cash@bengonline.nl 
06 – 202 43 441 

 

http://reehorst.nl/route
mailto:opleiding@heelkunde.nlopleiding
mailto:cash@bengonline.nl

