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Beste AIOS,  

 

Welkom bij de tweede cursus (CASH 1.2) in de (voor)opleiding van de heelkunde met als thema: 

Operatieve technieken en de OK. Deze cursus is gericht op eerstejaars AIOS Heelkunde, inclusief 

vooropleidingsaios Plastische Chirurgie, Orthopedie en Urologie. 

 

Het zal u niet verbazen dat de COVID-pandemie van invloed is op de invulling van deze cursusdag. De 

organisatie heeft alle maatregelen genomen om besmettingen te voorkomen. Wij vinden het 

vanzelfsprekend dat u bij relevante klachten niet naar de cursusdag komt. Wij zullen gedurende de 

dag toezien op het naleven van de door de overheid verplichte maatregelen en hopen op uw 

medewerking. 

Wij wensen u veel plezier toe bij deze cursus.  

 
Cursuscoördinatoren 
dr. M.W.G.A. Bronkhorst – chirurg – Haaglanden Medisch Centrum 
dr. J.G. ten Brinke – traumachirurg – UMC Utrecht 
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CORONA-MAATREGELEN 

De veiligheid en gezondheid van u, uw collega’s, sprekers en coördinatoren staan voorop. Samen met 

Papendal zorgen we ervoor dat deze cursus zodanig wordt uitgevoerd, dat er wordt voldaan aan de 

voorschriften en richtlijnen van het RIVM. Uiteraard anticiperen we op updates in deze in aanloop 

naar de cursus. We vragen u om op de locatie de richtlijnen en aanwijzingen van het personeel op te 

volgen. Per mail ontvangt u vooraf een gezondheidsverklaring. Dit formulier dient u ingevuld en 

ondertekend bij aanvang van de cursusdag te overhandigen aan de registratiebalie. Indien uit het 

formulier blijkt dat u geen corona-symptomen heeft, kunt u deelnemen aan de cursus. We verzoeken 

u met klem thuis te blijven indien u klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het corona-

virus.  
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1. INHOUD CURSUS 

 

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

 

Thema Onderwerp 

4 Perioperatieve zorg en postoperatieve complicaties 

5 Vastleggen en overdragen 

12 Kleine niet-complexe chirurgie 
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2. PROGRAMMA 
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3. LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 

1. Coagulatie en diathermie 
Frederik Hoogwater & MEDTRONIC: Joost van Kordelaar en Thomas van Thiel 

Leerdoelen 

 De eigenschappen van elektriciteit en elektrochirurgie 

 De verschillende snijsignalen en wat gebruik je in de praktijk 

 Toepassingen elektrochirurgie 

 Patiëntveiligheid tijdens elektrochirurgie  

 Best practices 

 Chirurgische rook 

 

2. Chirurgisch instrumentarium 
Guy Vijgen en Erik Versluis 

Leerdoelen 

Het leerdoel van deze workshop is het opdoen van basale kennis omtrent chirurgische 

instrumentaria. Aan het eind van de workshop kun je de meest gebruikte instrumenten voor de 

algemene heelkunde benoemen en kun je deze toepassen op de operatiekamer. 

Literatuur 

Download de Snijgerei app via www.snijgerei.nl en speel de quiz een aantal keer (de database 

voorziet in steeds nieuwe quizvragen).  

 

Tevens vragen wij om deze 2 instructies te bekijken van Moviesurg:  

 Lichtenstein: http://www.moviesurg.com/hernia.html  

 Open appendectomie: http://www.moviesurg.com/appendix.html  

 

Tijdens de cursus zullen we aandacht besteden aan de instrumenten die voor deze ingrepen nodig 

zijn. Probeer hier van tevoren in gedachten al een overzicht van te krijgen met hulp van de app of 

door in je kliniek te kijken wat er wordt gebruikt. 

 

http://www.moviesurg.com/hernia.html
http://www.moviesurg.com/appendix.html
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3. ‘Kleine’ chirurgische ingrepen 
Joost ten Brinke 

 

Leerdoelen 

 Na afloop kan de deelnemer inschatten welke poliklinische verrichtingen de AIOS zelfstandig kan 

uitvoeren. 

 Na afloop weet de deelnemer hoe een cutane en subcutane laesie te benaderen en een 

differentiaal diagnose te maken.  

 Na afloop kan de deelnemer aan de hand van de werkdiagnose een plan maken om de afwijking 

te behandelen, dan wel weet de AIOS in te schatten welke afwijkingen zelfstandig of welke onder 

supervisie moeten worden geopereerd. 

 

Literatuur 

 https://books.google.nl/books/about/Kleine_chirurgische_ingrepen.html?id=iMTeDAAAQBAJ&pr

int sec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y 

 http://www.jem-journal.com/article/S0736-4679(15)00601-0/fulltext#tbl2- 

 

 

4. Crew Resource Management (CRM) 
Kolonel-vliegerarts bd. Dr. Marck Haerkens, chirurg 

Cockpit Resource Management, later algemeen genoemd Crew Resource Management (CRM), 
beschrijft vaardigheden die van belang zijn in omgevingen waar menselijke fouten een verwoestend 
effect kunnen hebben zoals in de luchtvaart of in de chirurgie. CRM focust op communicatie, 
leiderschap en beslisvaardigheid in de cockpit of in de operatiekamer waar fysische factoren, 
cognitieve factoren en organisatiefactoren de systeemprestaties kunnen beïnvloeden. 

Kolonel-vlieger dr. Marck Haerkens is militair helikopterpiloot en veteraan met ervaring in Irak en 

Afghanistan. Daarnaast is hij chirurg en was hij medisch directeur van een veldhospitaal in 

oorlogsgebied. Tenslotte is hij in 2017 gepromoveerd op een proefschrift over CRM (Human Factors 

and Team Performance). Met de organisatie Wings of Care zet hij het werk op gebied van 

patiëntveiligheid in hoog kritische werkomgevingen voort. 

 

  

https://books.google.nl/books/about/Kleine_chirurgische_ingrepen.html?id=iMTeDAAAQBAJ&print%09sec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y
https://books.google.nl/books/about/Kleine_chirurgische_ingrepen.html?id=iMTeDAAAQBAJ&print%09sec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y
http://www.jem-journal.com/article/S0736-4679(15)00601-0/fulltext#tbl2-
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5. Hechten en Knopen 
Hilco Theeuwes, EduStitch 

 

Leerdoelen 

Na het volgen van dit practicum zou je in staat moeten zijn zelfstandig:  

 een bovenhandse en onderhandse glijknoop te maken 

 een chirurgische knoop te maken (bi-manueel) 

 je collega uit kunnen leggen het je deze knopen aanleert 

 een transcutane losse hechting te maken op weefsel waar enige tractie op staat 

 een verticale matras (donati) hechting te kunnen maken op weefsel waar enige tractie op staat 

 een horizontale matras hechting te kunnen maken op weefsel waar enige tractie op staat 

 een hoekhechting te kunnen maken op weefsel waar enige tractie op staat 

 een katrol hechting te kunnen maken op weefsel waar veel tractie op staat 

 

Daarnaast zal je kennis over hechtdraad, hechtinstrumentarium en achtergrond over de betreffende 

technieken zijn toegenomen na het doornemen van onze digitale handleiding en het bekijken van de 

video’s. Deze kun je bekijken via deze link.  

Je logt in met de volgende gegevens:  

E-mailadres: cash1.2@edustitch.com 

Wachtwoord: Cash1.22020 

Om vooraf een goede inschatting te kunnen maken van jouw hechtervaring, zullen jullie vanuit 

SurveyMonkey per mail worden verzocht een aantal vragen te beantwoorden. Gelieve deze z.s.m. in 

te vullen zodat we een mooie, op maat gemaakte, cursus voor jullie kunnen verzorgen!  

http://www.edustitch.com/nl/licentie/
mailto:cash1.2@edustitch.com
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4. GROEPSINDELING  
 

 

 

 

 

 

 

Groep 1

1 Angst Isabel de Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland

2 Baran Kiran Rode kruis ziekenhuis

3 Bovelander Elke Zuyderland

4 Buisman Florian IJsselland Ziekenhuis 

5 Degaillier Sam CZE

6 Doelen Maarten van der Rijnstate ziekenhuis

7 Doesburg Peter van Alrijne Ziekenhuis

8 Eggen Yara CWZ

9 Ek Gaby van Hagaziekenhuis

10 Erp Anne van Flevoziekenhuis

11 Fassaert Leonie UMC Utrecht

12 Fest Jesse LUMC

13 Frenken Misha Viecuri Medisch Centrum

14 Groenendijk Ilse Maasstadziekenhuis

15 Haas Job de Isala

16 Hageman David ETZ

17 Hagmeijer Chella Maasstadziekenhuis

18 Hanna-Sawires Randa Hagaziekenhuis

Groep 2

1 Herfkens Julie Albert Schweitzer Ziekenhuis 

2 Houben Rudolph OLVG

3 Houten Marijn van den Catharina Ziekenhuis

4 Hove Anneke ten UMCG

5 Jansen Bernard Henk-Erik Zaans Medisch Centrum

6 Jeuken Ralph Zuyderland

7 Kedilioglu Muhammed Ali Medisch Centrum Leeuwarden

8 Knaapen Max Dijklander

9 Kox Jasper VieCuri Venlo

10 Lozekoot Pieter Zuyderland MC

11 Mannaerts Christophe CWZ Nijmegen

12 Meekel Jorn Zaans Medisch Centrum

13 Moekotte Alma Albert Schweitzer Ziekenhuis

14 Overbeek Celeste Alrijne Ziekenhuis

15 Piekaar Roderick OLVG

16 Ploegmakers IBM MUMC+

17 Praag Veronique van Reinier de Graaf Gasthuis 

18 Rassam Fadi OLVG
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Groep 3

1 Reetz David Radboudumc

2 Selles Caroline  Ikazia

3 Sluiter Nina Spaarne Gasthuis

4 Snoeks Annabel Rode kruis ziekenhuis

5 Steenbeek Lennart Isala

6 Stroux Aukje Maxima Medisch Centrum

7 Toom Inne den Franciscus Gasthuis en Vlietland

8 Valk Mara van der Meander Medisch Centrum

9 van Bakel Diederik Reinier de Graaf Gasthuis

10 van Silfhout Lysanne Slingeland Ziekenhuis 

11 Vorselaars Wessel  Diakonessen

12 Vrij Edwin de Martini Ziekenhuis

13 Werf Leonie van der Gelre

14 Werner-Paap Maureen J.M.  Medisch Spectrum Twente

15 Wesselman Pauline Amphia ziekenhuis 

16 Wijk Laura van UMCG

17 Wijsman Paul UMC Utrecht

18 Zwols Thomas Medisch Centrum Leeuwarden
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5. PLATTEGROND LOCATIE 
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6. ALGEMENE INFORMATIE 

 

Congreslocatie 
De CASH 1.2 wordt in Papendal, te Arnhem gehouden.  
Papendallaan 3 
6816 VD Arnhem 

Met de auto 
We adviseren te parkeren op P1 of P2. 

Openbaar vervoer 

 Buslijn 10 heeft als eindbestemming Sportcentrum Papendal. Deze bus rijdt op maandag 
t/m vrijdag van Centraal Station Arnhem rechtstreeks naar Papendal. De bus stopt bij de 
bushalte op het terrein. 

 Ook met buslijn 105 kun je reizen. Dan stap je uit bij de halte Van der Valk / Papendal. 
Wanneer je het kruispunt oversteekt ben je binnen enkele minuten op Papendal. Plan je 
reis via www.9292.nl. 

 

Huisregels 
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. Uw 
opleider wordt hiervan op de hoogte gesteld en zal met u afspraken maken over een 
vervangende activiteit. Het certificaat wordt na afloop van de cursus digitaal aan u 
toegezonden, wanneer u de digitale evaluatie hebt ingevuld. 

 

COVID-19 Maatregelen 
In- en uitgangen 
Bij binnenkomst wordt u erop geattendeerd het hotel niet te bezoeken indien je 
gezondheidsklachten heeft. Daarnaast wordt u gevraagd uw handen te desinfecteren.  

Looproute 
In het hotel zijn duidelijke looproutes aangegeven. Er wordt mogelijk eenrichtingsverkeer 
aangehouden. 

 

Evaluatie 
Aan het einde van de cursus ontvangt u digitaal een evaluatieformulier. Wij verzoeken u het 
formulier z.s.m. na afloop van de cursus in te vullen, waarvoor alvast hartelijk dank. Uw 
mening wordt erg op prijs gesteld; wij nemen uw input mee bij de organisatie van de 
volgende editie. 

 

Vragen m.b.t. uw aanmelding 
B.E.N.G! - Julie Goossens 
06 – 2040 2979 
cash@bengonline.nl 

Vragen m.b.t. de CASH cursussen 
Bureau NVvH - Esther Jacobs 
030 - 28 23 327 
opleiding@heelkunde.nl   

 

 

mailto:cash@bengonline.nl
mailto:opleiding@heelkunde.nl

