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1. INLEIDING 
 

Beste aios,  

Welkom bij de derde cursus (CASH 1.3) in de (voor)opleiding van de heelkunde met als 

thema:  

 

Traumachirurgie  

 

Deze cursus wordt gelukkig fysiek gegeven en we kijken uit naar een leerzame en mooie dag. 

U zult zowel plenair als tijdens de werkgroepen uitgedaagd worden en we vragen u dan ook 

om u goed voor te bereiden.  

 

De CASH 1.3 is ietwat anders opgebouwd dan de overige cursusdagen:  

Het is met name toegespitst op de dienst waarin u onderstaande onderwerpen tegenkomt op 

traumachirurgisch gebied. Het traumachirurgische vak is een echt ‘doe-vak’ waarbij u zowel 

in de dienst als tijdens onze workshops aan het werk gezet wordt. De theorie en praktijk van 

dit specialisme zal tijdens de workshops getoond en getoetst worden. In het kader van de ‘soft 

skills danwel non-surgical skills’ die conform SCHERP 2.0 ook dienen te behoren tot het 

arsenaal van de chirurg zal ook een niet-traumachirurgische workshop gegeven worden.  

 

Aan de volgende workshops zult u deelnemen:  

• Heupfracturen & osteoporose 

• Doelmatigheid in de zorg 

• Onbloedige repositie distale radius 

• Fracturen bij kinderen 

• Brandwonden  

 

Namens de cursusorganisatie, 

 

Tjibbe Gardenbroek & Roderick Wouters 

cursuscoördinatoren CASH 1.3 

 

NVvH Bureau 

Esther Jacobs, senior adviseur Opleiding & Onderwijs 

Anita Bruning, administratief medewerker Opleiding & Onderwijs 

 

BENG 

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  Typische klinische situatie 

6 Opleiding Doelmatigheid in de zorg 
(Organisatie/Maatschappelijk handelen) 

35 Extremiteitsletsel Heupfractuur 

Kind met fractuur nabij groeischijf 

De gemiste fractuur 

36 Het groeiende skelet en  
de oudere patiënt 

Kind met spaakverwonding 

Kind met epifysiolyse tibiae 

Oudere patiënten 

Ouderen met heupfractuur, polsfractuur 

Ouderen met osteoporotische inzakking 

wervel  

Kind met: distale radiusfractuur, 

supracondylaire en proximale 

humerusfractuur 

37 Brandwonden Heetwaterverbranding hand/thorax/gelaat 

(Verdenking) inhalatietrauma 

(Verdenking) CO-intoxicatie 

Ernstige verbranding (groot TVLO, circulair) 

Chemische verbandingen 

 

 
Toevertrouwde handelingen  
Jaar 1 
• Polikliniek 
• Consultatie acute patiënt op de SEH 
• Weekend/avonddienst (mogelijk) alleen in huis 
• Chirurgische interventie (op POK, op OK of elders) 
 
Jaar 2-4 
• Behandeling van fracturen 
• Primaire opvang en triage traumapatiënt (brandwonden) 
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3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 

Na afloop van deze cursus kent de deelnemer: 

• de beoordeling en (primaire) behandeling van brandwonden; 

• de diagnostiek en perioperatieve behandeling van heupfracturen bij de oudere patiënt; 

• de initiële diagnostiek en globaal de behandeling van fracturen bij kinderen; 

• de definitie, het doel en globaal de uitvoering van doelmatigheid in de zorg in de 
dagelijkse praktijk (maatschappelijk thema doelmatigheid, niveau 1); 

• de onbloedige repositie van distale radiusfracturen. 
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4. PROGRAMMA 
 

 

 

 

 

  

Tijd Zaal Programma Docent/instructeur Groep

09.00 - 09.30 Ontvangst en Inschrijving

09.30 - 09.45 Rotonde Welkom Tjibbe Gardenbroek/Roderick Wouters  1-2

09.45 - 10.45 Rotonde Heupfracturen & osteoporose Martin Heetveld/Han Hegeman  1-2

10.45 - 11.05 Atrium Pauze

11.05 - 11.50 Rotonde Doelmatigheid in de zorg Joost Sprakel  1-2

11.55 - 12.55 Workshops ronde 1

Rotonde WS 1: Repositie distale radiusfracturen René Groetelaers/Joost Hoekstra/Marc Hooijmaijers 1

C30 WS 2: Fracturen bij kinderen Bas Twigt/Ivar de Bruin 2

12.55 - 13.45 North Beach Lunch

13.45 - 14.45 Workshops ronde 2

Rotonde WS 1: Repositie distale radiusfracturen René Groetelaers/Joost Hoekstra/Marc Hooijmaijers 2

C30 WS 2: Fracturen bij kinderen Bas Twigt/Ivar de Bruin 1

14.50 - 15.50 Rotonde Initiële diagnostiek en behandeling Sonja Scholten  1-2

brandwonden op de SEH

15.50 - 16.00 Rotonde Afsluiting Tjibbe Gardenbroek/Roderick Wouters  1-2

Programma CASH 1.3 
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 

Welkom en inleiding 

Sprekers: Tjibbe Gardenbroek en Roderick Wouters 

 

Sprekers 

Tjibbe Gardenbroek is traumachirurg in Noordwest Ziekenhuisgroep (locaties Alkmaar, Den 

Helder) en in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Hij houdt zich bezig met de 

behandeling van de meervoudig gewonde patiënten, de algemene traumachirurgie en 

behandeling van brandwonden. Daarnaast is hij ATLS instructeur en cursuscoördinator van 

de CASH 1.3 Trauma.  

 

Roderick Wouters is traumachirurg in zowel het Nij Smellinghe Drachten als in het Medisch 

Centrum Leeuwarden. Hij houdt zich bezig met de algemene (trauma)chirurgie, meervoudig 

gewonde patiënten, fractuur gerelateerde infecties, non-unions en wervelfracturen. 

Onderwijs is meer dan een hobby voor hem; hij is secretaris van het CASH bestuur, 

coördinator van de CASH 1.3 trauma, ATLS instructeur en ambassadeur/instructeur van het 

Stop de Bloeding – Red een leven programma.  

 

Inhoud 

Introductie van de dag. 
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Heupfracturen en Osteoporose 

Sprekers: Martin Heetveld en Han Hegeman 

 

Sprekers 

Martin Heetveld is traumachirurg in het Spaarne Gasthuis Haarlem en Hoofddorp. Hij houdt 

zich binnen de traumachirurgie bezig met de behandeling van de enkel- en meervoudig 

gewonde patiënten. Daarnaast is hij OTC instructeur, docent van de CASH 1.3 Trauma en is 

bestuurslid van de DICA Dutch Hip Fracture Audit wetenschappelijke commissie. 

 

Han Hegeman is traumachirurg in Ziekenhuisgroep Twente (locaties Almelo en Hengelo). Hij 

houdt zich bezig met algemene traumachirurgie, chirurgie bij kinderen en complexe letsels 

van de onderste extremiteit. Daarnaast is hij voorzitter van de Clinical Audit Board van de 

Ducth Hip Fracture en was hij betrokken bij het Verbetersignalement “Zinnige Zorg bij 

mensen met Osteoporose” van het Zorginstituut. 

 

Inhoud 

De behandeling van patiënten met een heupfractuur wordt idealiter multidisciplinair 

georganiseerd. Uit de literatuur blijkt dat deze orthogeriatrische multidisciplinaire 

behandeling leidt tot minder complicaties, reductie van de postoperatieve mortaliteit en 

mogelijk ook een kortere opnameduur.  

Een ander onderdeel van de zorg aan heupfractuur patiënten is het onderzoeken van deze 

patiënten op osteoporose en indien nodig hiervoor te behandelen met als doel het 

voorkomen van een volgende fractuur. Om de zorg van patiënten die behandeld zijn 

vanwege een heupfractuur inzichtelijk te maken werd in 2016 de nationale heupfractuur 

registratie, de Dutch Hip Fracture Audit (DHFA), geïmplementeerd. Op dit moment wordt 

rond de 85% van alle heupfracturen in Nederland geregistreerd in de DHFA. Het doel van 

deze registratie is om via spiegelinformatie de zorg te verbeteren. Tijdens de presentatie 

zullen bovenstaande aspecten van de zorg die geleverd wordt aan patiënten met een 

heupfractuur zorg aan de orde komen. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• benoemen wat orthogeriatrische zorg inhoudt en wat de voordelen hiervan zijn 

• benoemen wat de DHFA betekent, wat het doel is van deze registratie en hoe in 

mijnDICA naar eigen resultaten gekeken kan worden 

• benoemen hoe osteoporose te diagnosticeren en behandelen bij fractuurpatiënten 

• beschrijven hoe de osteoporosezorg in het ziekenhuis vormgegeven zou kunnen worden 

• de basisclassificatie van heupfracturen toepassen en op basis van classificatie 

behandeling kiezen  
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Aanbevolen literatuur 

• https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/proximale_femurfracturen/proximale_femurfract
uren_-_startpagina.html  (samenvatting, rest is facultatief) 

• https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/osteoporose_en_fractuurpreventie/osteoporose_
en_fractuurpreventie_-_startpagina.html  (samenvatting, rest is facultatief) 

 
  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/proximale_femurfracturen/proximale_femurfracturen_-_startpagina.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/proximale_femurfracturen/proximale_femurfracturen_-_startpagina.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/osteoporose_en_fractuurpreventie/osteoporose_en_fractuurpreventie_-_startpagina.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/osteoporose_en_fractuurpreventie/osteoporose_en_fractuurpreventie_-_startpagina.html
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Doelmatigheid 

Sprekers: Joost Sprakel  
 

Spreker 

"Een frisse blik kan tot verbetering leiden" - Joost Sprakel  

• 6de jaars GE-HPB differentiant in het MST in Enschede 

• Oprichter surgeryassistant.nl 

• STARS NL - ambassadeur doelmatigheid van zorg in de opleiding  

 

Inhoud 

Het aantal corona besmettingen is uit de hand gelopen. Op dit moment is het niet mogelijk 

om de reguliere zorg en de zorg voor coronapatiënten allebei volledig overeind te houden. 

Tegelijkertijd willen burgers met andere ziekten ook geholpen worden. We spreken in dit 

geval van een zorginfarct. Tijdens de sessie zullen we de kern van dit probleem analyseren 

en proberen hier doelmatige oplossingen voor te bedenken.  

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer doelmatigheid herkennen in de dagelijkse 

praktijk en ziet de deelnemer kansen voor verbetering.  

Onderzoek toont aan dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat 

al in de opleiding tot specialist leren. 

 

Aanbevolen literatuur 

Website van het Bewustzijnsproject: https://www.bewustzijnsproject.nl  

 

Voorbereiding 

• eLearning “Kennis van zorgkosten” (hiervoor heeft u eerder de link ontvangen)  

• Wat gaat er doelmatig en ondoelmatig in uw ziekenhuis? 

• Wat zou u zelf willen oppakken in uw eigen ziekenhuis?   

  

https://www.bewustzijnsproject.nl/
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Repositie en immobilisatie distale radiusfracturen 

Sprekers: René Groetelaers en Joost Hoekstra 

 

Sprekers 

René Groetelaers is traumachirurg in Máxima MC en het Sint Jans Gasthuis in Weert. Hij 

heeft bijzondere interesse in hand- en polschirurgie.  

  

Joost Hoekstra is traumachirurg en momenteel werkzaam als fellow traumachirurgie in het 

Universitair Medisch Centrum Groningen.  

 

Marc Hooijmaijers is gipsverbandmeester in ETZ Tilburg. 

 

Inhoud 

Na een kort overzicht van de theorie achter de behandeling van een gedisloceerde 

polsfractuur gaan we via een demo oefenen in reponeren en aanleggen van een 

onderarmspalk. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• benoemen wat de indicaties zijn voor repositie van een polsfractuur. 

• de repositie van een polsfractuur en aanleg van een onderarmspalk toepassen. 

• benoemen welke röntgenfoto’s dienen te worden gemaakt en waar deze aan dienen te 

voldoen. 

 

Aanbevolen literatuur 

• Richtlijn distale radiusfracturen, paragraaf 1 t/m5. FMS 2021 (Startpagina - Distale 

radiusfracturen - Richtlijn - Richtlijnendatabase) 

• Closed reduction of a distal radius fracture. Orthofilms – Youtube (Closed Reduction of a 

Distal Radius Fracture - YouTube) 

• Distal Radius Reduction (Abridged). Youtube video (Distal Radius Reduction (Abridged) - 

YouTube) 

 

Voorbereiding  

• Bovenstaande literatuur en video`s doornemen. Negeer bij de video`s de “Amerikaanse” 

indicaties en gebruiken hierbij. Let met name op de techniek en tips. 

• Let op: we werken hands-on met gips, hou daar eventueel rekening mee in kledingkeuze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/distale_radiusfracturen/startpagina_-_distale_radiusfracturen.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/distale_radiusfracturen/startpagina_-_distale_radiusfracturen.html
https://www.youtube.com/watch?v=cy6f7he2e4w
https://www.youtube.com/watch?v=cy6f7he2e4w
https://www.youtube.com/watch?v=jye9BWdq9R8
https://www.youtube.com/watch?v=jye9BWdq9R8
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Fracturen bij kinderen 

Sprekers: Bas Twigt en Ivar de Bruin 

 

Sprekers 

Bas Twigt is traumachirurg in de Chirurgen Maatschap Amsterdam en werkzaam in OLVG en 

het Bovenij ziekenhuis. Naast het geven van het CASH 1.3 onderwijs kinderfracturen, is hij 

ATLS instructeur en als AO faculty betrokken bij de basiscursus: "Principles of operative 

fracture management" en de organisatie van klinische training modules voor operatie-

assistenten. Tevens is hij voorzitter van de Nederlandse Ongevalstichting. 

 

Ivar de Bruin is traumachirurg in het UMC Utrecht en heeft als aandachtsgebieden de 

algemene traumachirurgie, de hand-pols chirurgie en traumachirurgie bij kinderen. 

 

Inhoud 

Deze sessie bestaat uit een presentatie waarin de anatomie en fysiologie van 

kinderfracturen wordt besproken en daarna toegepast op de meest voorkomende 

kinderfracturen aan de hand van de richtlijn. Vervolgens wordt een aantal casus besproken 

en bediscussieerd in discussiegroepjes. Waarna plenair wordt afgesloten met het bespreken 

van de casus, samenvatting en take home message. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• kan de deelnemer de andere anatomie en fysiologie van kinderfracturen t.o.v. volwassen 

beschrijven 

• kan de deelnemer met de bovengenoemde kennis de meest voorkomende 

kinderfracturen behandelen volgens de richtlijn 

 

Aanbevolen literatuur 

• https://www.trauma.nl/botbreuken-bij-kinderen 

• https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/fracturen_bij_kinderen/startpagina.html 

• https://surgeryreference.aofoundation.org/orthopedic-trauma/pediatric-trauma  

 

Voorbereiding  

Doornemen literatuur en voorbereiden casuïstiek (deze wordt later gestuurd per mail). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trauma.nl/botbreuken-bij-kinderen
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/fracturen_bij_kinderen/startpagina.html
https://surgeryreference.aofoundation.org/orthopedic-trauma/pediatric-trauma
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Diagnostiek en behandeling brandwonden 

Spreker: Sonja Scholten 

 

Spreker 

Sonja Scholten-Jaegers is werkzaam als brandwondenarts in het Martini Ziekenhuis in 

Groningen. Zij houdt zich bezig met de behandeling van patiënten met ernstige 

brandwonden. Tevens is zij EMSB-instructeur en intensief betrokken geweest bij het maken 

van de online EMSB-cursus. Mensen opleiden vindt ze inspirerend en geeft veelvuldig 

scholing aan huisartsen en specialisten. 

 

Inhoud 

In dit gedeelte wordt ingegaan op de opvang van patiënten met brandwonden, het 

inschatten van de diepte van de brandwonden en de chirurgische technieken. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• de opvang van een patiënt met ernstige brandwonden volgens de principes van de 

EMSB/ATLS beschrijven 

• de brandwonden beschrijven aan de hand van de 5-staps wondbeoordeling en de 

diepte inschatten 

• Brandwonden van verschillende diepten behandelen 

• de chirurgische technieken benoemen 

 
Aanbevolen literatuur 

• https://brandwondenzorg.nl/wp-content/uploads/2020/10/Herziening-richtlijn-

Eerste-opvang-van-brandwondpatiënten_DEF.pdf 

• https://brandwondenzorg.nl/wp-content/uploads/2017/06/Richtlijn-zorg-voor-

patiënten-met-brandwonden-1.0_29062017.pdf 

 

 

 

Wrap-up en afsluiting 

 
Inhoud 

Afsluiting van de dag.  

  

https://brandwondenzorg.nl/wp-content/uploads/2020/10/Herziening-richtlijn-Eerste-opvang-van-brandwondpatiënten_DEF.pdf
https://brandwondenzorg.nl/wp-content/uploads/2020/10/Herziening-richtlijn-Eerste-opvang-van-brandwondpatiënten_DEF.pdf
https://brandwondenzorg.nl/wp-content/uploads/2017/06/Richtlijn-zorg-voor-patiënten-met-brandwonden-1.0_29062017.pdf
https://brandwondenzorg.nl/wp-content/uploads/2017/06/Richtlijn-zorg-voor-patiënten-met-brandwonden-1.0_29062017.pdf
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6. GROEPSINDELING 
 

 

   
 

 

 

 

 
 
 

  

Renu  Bahadoer

Rosalie Barendregt

Vivian Bastiaenen

Dirk-Jan van Beek

Stephanie van de Beeten

Iris Beijk

Robin Blom

Jeske Boeding

Willemieke van Braak

Thomas Brouwer

Iris Brummelhuis

Stefan Büttner

Jeroen Claessen

Daniël Cnossen

Christinne Corion

Lisanne Dessel

Remco  Egmond

Arthur Elfrink

Willem Paul  Gielis

Olivier Gostelie

Jan Jaap Graeff

Xavier Harmeling

Johan Heemskerk

Charlotte Heidsma

Ran Hendrickx

Anouk Hentschel

Jim Hoffmann

Sebastiaan Hoogeveen 

Pieter Hugten

Jara Jonker

Maja Joosten

Steffi Karhof

Riemer  Kingma

Groep 1

Jeroen Kolenburg

Daniël Lambrichts

Steven Leeuwerke

Nine Legemate

Anne Lenting

Justin Loon

Hamid Lutfi

Joost Malkus

Enrico Martin

Nadine Merode

Marlies Michi

Sylvana de Mik

Bo Notermans

Daniël Osses

Sarah Ottenhof

Liam Paget

Marijn Pool

Joris Raessens

Winesh Ramphal

Marleen Romeijn

Carmen Roudijk

Emma van der Schans

Jai Scheerhoorn

Robbert Slooff

Tijn Veen

Wouter Verduin

Daniël Verstift

Eva Voogt

Nienke Vuurberg

Sarah Wennmacker

Elle van de Wiel

Sebastiaan Wijdicks

Paul Zanten

Groep 2
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7. LOCATIE EN PLATTEGROND 
 

Locatie 

Deze cursus wordt gehouden in NH Leeuwenhorst. 

Adres: Langelaan 3,  Noordwijkerhout 

 

Met de auto: 

Parkeren kan gratis op het parkeerterrein van Hotel Leeuwenhorst. 

Een routebeschrijving is hier te vinden. 

 

Met de trein: 

Vanaf station Leiden Centraal: neem bus 31 en stap uit bij Vuurbaak, Katwijk. Vanaf hier 

neemt u lijn 90 en stapt u uit bij Langelaan.  

Vanaf station Den Haag Centraal: neem bus 90 naar Lisse en stap uit bij Langelaan.  

 
Plattegrond 
 

 
 
 
Alle sessies vinden plenair plaats in de Rotonde, behalve de sessie “Fracturen bij kinderen”, 
die vindt plaats in C30 (en in subgroepen in C25 en C23) 
 
 
 

https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-noordwijk-conference-centre-leeuwenhorst/plattegrond
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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 cursus, als u de evaluatie hebt ingevuld, 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 

  
  

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

