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1. INLEIDING 
 

Beste AIOS, 

Welkom bij de vierde cursus (CASH 1.4) binnen de (voor)opleiding heelkunde met als 

onderwerp: Acute abdominale chirurgie. 

Wij zijn heel blij u mee te kunnen delen dat CASH 1.4 fysiek plaatsvindt. Hierbij nemen wij 

vanzelfsprekend alle geldende maatregelen in acht. Wij doen een beroep op u om zich aan 

de volgende maatregelen te houden:   

• bij binnenkomst in de Reehorst wordt de QR code van uw CoronaCheck-app gescand 

• draag een mondkapje als u loopt, ook bij het koffieapparaat en het lunchbuffet 

• houd overal 1,5 meter afstand, ook tijdens de plenaire sessies en werkgroepen 

• de Reehorst zorgt ervoor dat aan alle hygiënevoorschriften wordt voldaan 

• zitten is verplicht tijdens de pauzes en lunch; er is voor iedereen een zitplaats 

• de afsluitende borrel is helaas geannuleerd 

• indien je klachten hebt, dient u helaas thuis te blijven 

 

De cursuscoördinatoren wensen u veel plezier bij deze cursus. 

 

Met vriendelijke groet, 

Cursuscoördinatoren CASH 1.4 

Jikke Omloo - chirurg - Gelre ziekenhuizen 

Sandra van Brunschot - AIOS heelkunde - Jeroen Bosch ziekenhuis 

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: 

Thema Onderwerp Typisch klinische situatie / 

Competentiegebieden 

3 Intensieve zorg Opvang en stabilisatie instabiele patiënt 

4 Perioperatieve zorg en postoperatieve 

complicaties 

Hoog-risico patiënt: opereren of niet 

Koorts postoperatief 

Hypotensie postoperatief (bijv. nabloeding, 

cardiovasculair, longembolie etc.) 

Eigen complicatie 

16 Galsteenlijden en icterus Pijn rechts in de bovenbuik (inclusief volledige 

voorlichting behandeling) 

Bewezen obstructie-icterus 

17 Chronische buikpijnklachten Pseudo-obstructie van het colon 

Chronische pijn in linker onderbuik 

Buikklachten mogelijk op basis van adhesies 

20 Passageklachten onderste tractus 

digestivus 

Acute patiënt met ileus (inclusief volledige 

voorlichting behandeling) 

Electieve patiënt met bewezen obstructie 

22 Acute buik De postoperatieve patiënt met een acute buik 

Het kind met een acute buik 

De patiënt op de SEH met een acute buik 

Acute pancreatitis 

Ileus 

32 Vasculaire varia Chronische (boven)buikklachten  

 

 

Toevertrouwde handelingen 
Jaar 1 

• Consultatie acute patiënt op de SEH/afdeling 
o Herkent de vitaal bedreigde patiënt en zet juiste beleid in 
o Triage: Weet op juiste moment supervisie te vragen 

• Weekend/avonddienst (mogelijk) alleen in huis 

• Chirurgische interventie (op POK, op OK of elders) 
 
Jaar 2-4 

• Diagnostiek en behandeling appendicitis acuta 

• Symptomatisch galsteenlijden 

• Chirurgische consultatie patiënt op de IC 
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3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 

Na afloop van deze cursus kan de deelnemer: 

• de beoordeling, differentiaal diagnose en (primaire) diagnostiek bij een acute buik 

beschrijven en toepassen 

• de diagnostiek en (conservatieve/operatieve) behandeling van diverticulitis, 

galsteenlijden, pancreatitis en ileus beschrijven en toepassen 

• de diagnostiek en (conservatieve/operatieve) behandeling van darmischaemie 

beschrijven 
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4. PROGRAMMA 
 

  

Tijd Zaal Programma Spreker Groep

08.30 Salon Claire/Coco Ontvangst en inschrijving

08.45 Theater Azure Welkom en inleiding Jikke Omloo & Sandra van Brunschot  1-3

09.00 Theater Azure Acute Ischaemie Bob Geelkerken  1-3

10.00 Theater Azure Workshop 1: Diverticulitis Werner Draaisma 1

Theater Cerise Workshop 2: Lage obstructie Erik van Westreenen 2

10.45 Salon Claire/Coco Koffiepauze

11.15 Theater Azure Workshop 2: Lage obstructie Erik van Westreenen 1

Theater Cerise Workshop 1: Diverticulitis Werner Draaisma 2

12.05 Theater Azure Werkgroep 3: Hoge obstructie Richard ten Broek 1

Theater Cerise Werkgroep 4: Galsteenlijden Philip de Reuver 2

Bach 1-2 Werkgroep 5: Casuïstiek Jikke Omloo 3

12.50 Salon Claire/Coco Lunch

13.50 Theater Azure Werkgroep 4: Galsteenlijden Philip de Reuver 1

Theater Cerise Werkgroep 5: Casuïstiek Jikke Omloo 2

Bach 1-2 Werkgroep 3: Hoge obstructie Richard ten Broek 3

14.40 Theater Azure Werkgroep 5: Casuïstiek Jikke Omloo 1

Theater Cerise Werkgroep 3: Hoge obstructie Richard ten Broek 2

Bach 1-2 Werkgroep 4: Galsteenlijden Philip de Reuver 3

15.25  Wrap-up en afsluiting Jikke Omloo & Sandra van Brunschot  1-3
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 

Welkom en inleiding 

Sprekers: Jikke Omloo en Sandra van Brunschot 
 

Sprekers 

Jikke Omloo is gastro-intestinaal chirurg in Gelre ziekenhuizen. Zij promoveerde in 2010 op 

het onderwerp oesofaguscarcinoom maar heeft nu haar aandachtsgebied distaler in de 

tractus digestivus.  

 

Sandra van Brunschot is AIOS chirurgie in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Zij is op dit moment 

bezig met haar GE differentiatie. Zij promoveerde in 2018 op het onderwerp acute ernstige 

pancreatitis.  

 

Inhoud 

Jikke Omloo en Sandra van Brunschot zorgen voor een introductie van de cursus waarbij zij 

uitleg geven over het programma, de sprekers en de onderwerpen die aan bod gaan komen.  
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Hoge obstructie 

Spreker: Richard ten Broek 
 

Spreker 

Richard ten Broek is werkzaam in het RadboudUMC, hij promoveerde in 2013 op het 

onderwerp post-operatieve adhesies. Momenteel begeleidt hij een onderzoeksgroep van 7 

promovendi op het gebied van late complicaties van buikchirurgie, en adhesies in het 

bijzonder. Hij is voorzitter van de Dutch Ahesion Group en de werkgroep Small Bowel 

Obstruction van de World Society for Emergency Surgery. 

  

Inhoud 

In deze sessie bespreken we de diagnostiek en behandeling van ileus van de dunne darm. 

Adhesies zijn de meest voorkomende oorzaak van ileus. Ongeveer 70% van de gevallen kan 

conservatief worden behandeld, maar tijdige herkenning van de noodzaak voor operatieve 

behandeling is belangrijk om sterfte te voorkomen.   

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel beschikt de aios over kennis met betrekking tot: 

• de opvang en diagnostiek bij een patiënt met ileus 

• optimale indicatiestelling voor operatieve behandeling van ileus 

• de rol van laparoscopie in de behandeling van ileus 

• (secundaire) preventie van adhesies 

 

Aanbevolen literatuur 

• Krielen _2020 (zie bijlage) 

• WSES-guidelines_ASBO (zie bijlage) 

 

Voorbereiding  

• doornemen aanbevolen literatuur 

• zoek uit of er in jouw ziekenhuis een lokaal protocol is voor diagnostiek en behandeling 

van ileus. Zoek daarin de volgende elementen op:  

− Welke diagnostiek wordt geadviseerd bij opvang?  

− Wat zijn criteria voor operatieve behandeling?  

− Wat zijn adviezen met betrekking tot preventie van recidieven?  

Deze elementen worden in de workshop besproken 

 

Take home points 

• CT-scan is de beeldvormende techniek van voorkeur bij een eerste episode van ileus, 
omdat dit de meeste informatie geeft over de oorzaak van de ileus en de noodzaak voor 
chirurgische behandeling 

• kennis over adhesie preventie kan helpen om incidentie van ileus en recidiefkans terug 
te dringen 
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Lage obstructie 

Spreker: Erik van Westreenen 
 

Spreker 

Erik van Westreenen is sinds 2013 werkzaam als gastro-intestinaal chirurg bij Isala. Hij is 

gespecialiseerd in de colorectale chirurgie en sinds december 2013 is hij Europees 

gecertificeerd coloproctoloog en Fellow van de European Board of Surgery.  

 

Inhoud 

De acute presentatie van de patiënt met colorectale obstructie vereist een chirurgische 

beslissing op korte termijn. In de sessie over colorectale obstructies zullen de oorzaken, 

opties voor behandeling, en de laatste evidence op grond van Nederlandse populatie studies 

worden besproken.  

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• benoemen welke verschillende klinische presentaties de acute colorectale obstructie kan 

hebben  

• benoemen wat de meest voorkomende oorzaken zijn van een acute obstructie 

• beschrijven welke chirurgische mogelijkheden en de daarbij behorende risico’s er zijn 

• de kennis toepassen op de patiënt met een acute colorectale obstructie 

 

Aanbevolen literatuur 

• Comparison of Decompressing Stoma vs Stent as a Bridge to Surgery for Left-Sided 

Obstructive Colon Cancer - PubMed (nih.gov) 

• Propensity score-matched analysis of oncological outcome between stent as bridge to 

surgery and emergency resection in patients with malignant left-sided colonic 

obstruction - PubMed (nih.gov) 

• Self-expandable metal stents for obstructing colonic and extracolonic cancer: European 

Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline - Update 2020 - PubMed 

(nih.gov) 

• Decompressing Stoma a s Bridge to Elective Surgery is an Effective Strategy for Left-sided 

Obstructive Colon Cancer: A National, Propensity-score Matched Study - PubMed 

(nih.gov) 

• Changes in Management of Left-Sided Obstructive Colon Cancer: National Practice and 

Guideline Implementation - PubMed (nih.gov) 

• Self-expandable metal stent (SEMS) placement or emergency surgery as palliative 

treatment for obstructive colorectal cancer: A systematic review and meta-analysis - 

PubMed (nih.gov) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31913422/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31913422/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31074507/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31074507/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31074507/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32259849/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32259849/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32259849/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32833768/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32833768/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32833768/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31805533/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31805533/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33038693/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33038693/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33038693/
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• Definition of large bowel obstruction by primary colorectal cancer: A systematic review - 

PubMed (nih.gov) 

 

Take home point 

• Verricht een acute resectie alleen in geselecteerde gevallen en bij voorkeur uitgesteld 

 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33305454/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33305454/
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Acute Ischaemie 

Spreker: Bob Geelkerken 
 

Spreker 

Bob Geelkerken is vaatchirurg en lid van het multidisciplinaire team expert centrum maag-

darm ischemie bij Medisch Spectrum Twente. Dit team bespreekt jaarlijks meer dan 400 

patiënten verdacht voor maag-darm ischemie  waarvan er ongeveer 100 invasief behandeld 

worden. Tevens geeft hij invulling aan de leerstoel  Clinical Translatation of Advanced 

Technologies for Diagnosis and Treatment of Vascular Disorders, TechMed Centre, Faculty of 

Science and Technology, University Twente. 

  

Inhoud 

Tijdens deze sessie worden Acute Mesenteric Ischaemia (AMI) en key to management 

besproken. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• kent de deelnemer de definitie en de incidentie van de verschillende vormen van acute 

maag-darm ischemie adequaat 

• heeft de deelnemer de kennis en de kunde om zelfstandig patiënten met acute maag-

darm ischemie adequaat te kunnen diagnosticeren 

• heeft de deelnemer de kennis welke invasieve en niet invasieve therapieën er 

voorhanden zijn voor de behandeling van acute mesenteriale ischemie  

 

Aanbevolen literatuur 

• paragraaf AMI van de ESVS guideline; Björck M, et al. Editor’s choice-Management of the 

diseases of mesenteric arteries and veins. Clinical Practice Guidelines of the European 

Society of Vascular Surgery. Eur J Endovasc Surg 2017; 53, 460-510 

 

Voorbereiding  

• goed uitgeslapen zijn, er wordt tijdens deze interactieve workshop veel van u gevraagd 

 

Take home points 

• Wanneer moet je er aan denken?  
o Kliniek; discrepantie 
o Biochemie; denk eraan, maar denk niet te lang 
o Anatomie; spoed ceCTa arteriële (1 mm) en veneuze fase 

• Wat moet je doen? 
o PMAS  is de 1e optie, OSMAR de 2e 
o Darmrevalidatie en CVRM 
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Galsteenlijden 
Spreker: Philip de Reuver 
 

Spreker 

Philip de Reuver is gastro-intestinaal en HPB chirurg in het Radboudumc. Hij schreef zijn 

proefschrift in het AMC over galwegletsel na een cholecystectomie. Na een HPB fellowship 

in Sydney, Australië, heeft hij zijn onderzoek in benigne en maligne aandoeningen van de 

galblaas in het Radboudumc uitgebreid in samenwerking met veel Nederlandse 

ziekenhuizen.  

Inhoud 

In deze sessie richt zich het onderwijs met name op de diagnose symptomatisch 

galsteenlijden in combinatie met andere functionele gastro-intestinale aandoeningen als 

dyspepsie en IBS. De uitkomsten van een galblaasoperatie komen uitgebreid aan bod en er 

wordt een handleiding gegeven hoe de chirurg deze patiëntenpopulatie het best kan 

behandelen. Tevens komt de indicatiestelling voor verschillende behandelingen van een 

cholecystitis aanbod en wordt een beslisregel besproken voor patiënten die zich presenteren 

met een beeld van cholecystitis gecombineerd met choledocholithiasis.  

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• verklaren waarom de uitkomst van een cholecystectomie voor patiënten met 

buikklachten en galstenen niet altijd de gewenste uitkomst biedt 

• benoemen wat de criteria zijn voor een cholecystectomie bij patiënten met buikklachten 

en galstenen 

• de verschillende behandelingen van een cholecystitis benoemen en toepassen bij de 

juiste patiënt 

• de juiste zorg bieden bij patiënten met het beeld van een cholecystitis en vermeend 

choledocholithiasis 

 

Aanbevolen literatuur 

• van Dijk, Lancet 2019, PMID: 31036336 

• de Jong, Annals 2020, PMID: 32889877 

• Loozen et al. BMJ 2018. PMID: 30297544 

• Chisholm Gastrointestinal Endoscopy 2019. PMID: 30465770 

 

Voorbereiding 

• de genoemde literatuur lezen 

• nadenken over de wijze waarop de indicatiestelling voor een cholecystectomie wordt 

verricht in het ziekenhuis waar jij werkt 

 

Take home points 

• meer dan 40% van de patiënten met ongecompliceerd galsteenlijden en buikklachten 
hebben na een cholecystectomie nog pijn 
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• patiënten met het klinisch beeld van cholecystitis en vermeend choledocholithiasis 
ondergaan bij voorkeur eerst een MRI, dan EUS, dan ERCP  

• cholecystectomie is superieur t.o.v. percutane drainage bij de behandeling van hoog 
risicopatiënten met acute cholecystitis 
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Diverticulitis 
Spreker: Werner Draaisma 
 

Spreker 

Werner Draaisma is gastro-intestinaal en HPB chirurg en sinds 2018 werkzaam in het Jeroen 

Bosch Ziekenhuis. In 2006 promoveerde hij op benigne afwijkingen van de oesofagus. 

Daarnaast heeft hij ook veel onderzoek gedaan naar de behandeling van diverticulitis.  

 

Inhoud 

In deze sessie wordt besproken wat acute diverticulitis is, en de diagnostiek en de 

behandeling voor elk stadium van de ziekte.  

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• de verschillende stadia van acute diverticulitis onderscheiden 

• per ziektestadium een passende behandeling instellen en beargumenteren 

 

Aanbevolen literatuur 

De deelnemer hoeft vooraf geen literatuur te lezen 

 

Take home point 

• bepaal eerst welk ziektestadium van toepassing is op de patiënt alvorens toegespitst op 

het stadium en de patiënt de behandelmogelijkheden te overwegen 
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Casuïstiek 
Spreker: Jikke Omloo 
 

Spreker 

Jikke Omloo is gastro-intestinaal chirurg in Gelre ziekenhuizen. Zij promoveerde in 2010 op 

het onderwerp oesofaguscarcinoom maar heeft nu haar aandachtsgebied distaler in de 

tractus digestivus. 

 

Inhoud 

Aan de hand van casuïstiek bespreken we de andere nog niet besproken ziektebeelden 

(appendicitis, pancreatitis, beklemde hernia, perforatie hoge tractus digestivus) die een 

acute buik kunnen veroorzaken.  

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• een patiënt met een acute buik herkennen en het juiste aanvullende onderzoek inzetten 

• een conservatief en/ of chirurgisch behandelplan opstellen 

• de juiste informatie (studies etc) en richtlijnen vinden 

 

Aanbevolen literatuur 

• richtlijn Acute buikpijn bij volwassenen; 2013; www.richtlijnendatabase.nl 

• appendicitis richtlijn, verder: www.apactrial.nl; www.cappstudie.nl; Leeuwenburgh MM 

et al 2013 Radiology van Rossem et al JAMA 2016, snapshotstudie appendicitis 

• pancreatitis richtlijn, verder: www.pancreatitis.nl; van Santvoort et al 2010 NEJM;  

Bakker et al 2014 Lancet; Da Costa et al 2015 Lancet; van Brunschot et al 2018 Lancet;  

 

Voorbereiding 

Bereid een leerzame casus uit de praktijk voor over een van de volgende onderwerpen, 

appendicitis, pancreatitis, beklemde hernia of perforatie van de hoge tractus digestivus.  

Maak een korte presentatie van maximaal 5 slides, bijvoorbeeld met beeldvorming, 

laparoscopie filmpje o.i.d. Presenteer de uitkomsten tijdens de sessie casuïstiek. Niet 

iedereen komt daarbij aan bod; wel worden alle inzendingen bekeken. Deze opdracht mag 

individueel of in groepjes worden gemaakt (bijvoorbeeld per opleidingsregio, maximaal 4 

aios per groepje). Stem met elkaar af wie wat samen doet. In hoofdstuk 6 vinden jullie een 

overzicht van de deelnemers aan deze cursus. Voor vragen kun je contact opnemen met 

Jikke Omloo j.omloo@gelre.nl. 

Graag uiterlijk 8 december mailen naar bovenstaand mailadres. 

 

Take home point 

• juiste volgorde en urgentie van onderzoek en behandeling 

 

 

  

http://www.richtlijnendatabase.nl/
http://www.apactrial.nl/
http://www.cappstudie.nl/
http://www.pancreatitis.nl/
mailto:j.omloo@gelre.nl
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Wrap-up en afsluiting 

Sprekers: Jikke Omloo en Sandra van Brunschot 
 

Inhoud 

We sluiten de dag samen af en evalueren de cursusdag. Graag bespreken we hoe jullie de 

dag ervaren hebben en staan we stil bij de meest waardevolle momenten en take-home 

points. Daarnaast horen we graag wat beter kan. 
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6. GROEPSINDELING 
 
Groepsindeling van 10.00 – 12.00 uur 

 

 

 

  

Renu  Bahadoer Jeroen Kolenburg

Rosalie Barendregt Daniël Lambrichts

Vivian Bastiaenen Steven Leeuwerke

Dirk-Jan van Beek Nine Legemate

Stephanie van de Beeten Anne Lenting

Iris Beijk Justin Loon

Robin Blom Hamid Lutfi

Jeske Boeding Joost Malkus

Willemieke van Braak Enrico Martin

Thomas Brouwer Nadine Merode

Iris Brummelhuis Marlies Michi

Stefan Büttner Sylvana de Mik

Jeroen Claessen Bo Notermans

Daniël Cnossen Jonathan vas Nunes

Reickly Constansia Daniël Osses

Christinne Corion Sarah Ottenhof

Lisanne Dessel Liam Paget

Joost Egberts Marijn Pool

Remco van Egmond Veronique van Praag

Arthur Elfrink Joris Raessens

Willem Paul  Gielis Winesh Ramphal

Jan Jaap Graeff Marleen Romeijn

Job de Haas Emma van der Schans

Xavier Harmeling Jai Scheerhoorn

Johan Heemskerk Tijn Veen

Charlotte Heidsma Wouter Verduin

Ran Hendrickx Daniël Verstift

Anouk Hentschel Eva Voogt

Jim Hoffmann Nienke Vuurberg

Pieter Hugten Sarah Wennmacker

Jara Jonker Elle van de Wiel

Maja Joosten Sebastiaan Wijdicks

Steffi Karhof Joep Wijnand

Riemer  Kingma Paul Zanten

Groep 1, ochtend, Theater Azure Groep 2, ochtend, Theater Cerise
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Groepsindeling van 12.05 – 15.25 uur 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renu  Bahadoer Xavier Harmeling

Rosalie Barendregt Johan Heemskerk

Vivian Bastiaenen Charlotte Heidsma

Dirk-Jan van Beek Ran Hendrickx

Stephanie van de Beeten Anouk Hentschel

Iris Beijk Jim Hoffmann

Robin Blom Pieter Hugten

Jeske Boeding Jara Jonker

Willemieke van Braak Maja Joosten

Thomas Brouwer Steffi Karhof

Iris Brummelhuis Riemer  Kingma

Stefan Büttner Jeroen Kolenburg

Jeroen Claessen Daniël Lambrichts

Daniël Cnossen Steven Leeuwerke

Reickly Constansia Nine Legemate

Christinne Corion Anne Lenting

Lisanne Dessel Justin Loon

Joost Egberts Hamid Lutfi

Remco van Egmond Joost Malkus

Arthur Elfrink Enrico Martin

Willem Paul  Gielis Nadine Merode

Jan Jaap Graeff Marlies Michi

Job de Haas Sylvana de Mik

Groep 1, workhops 3,4,5, Theater Azure Groep 2, workhops 3,4,5, Theater Cerise



 

19 

 
 
Groepsindeling van 12.05 – 15.25 uur 
 
 

 

   

Bo Notermans

Jonathan vas Nunes

Daniël Osses

Sarah Ottenhof

Liam Paget

Marijn Pool

Veronique van Praag

Joris Raessens

Winesh Ramphal

Marleen Romeijn

Emma van der Schans

Jai Scheerhoorn

Tijn Veen

Wouter Verduin

Daniël Verstift

Eva Voogt

Nienke Vuurberg

Sarah Wennmacker

Elle van de Wiel

Sebastiaan Wijdicks

Joep Wijnand

Paul Zanten

Groep 3, workhops 3,4,5, Bach 1-2
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7. LOCATIE EN PLATTEGROND 

 
Locatie 
Deze cursus wordt gehouden in Congrescentrum de Reehorst. 
Adres: 
Bennekomseweg 24 
6717 LM Ede 
 
Een routebeschrijving is te vinden via: 
http://reehorst.nl/route 

 
 

 

http://reehorst.nl/route
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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 4 cursussen, 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! - Julie Goossens 

E-mail: cash@bengonline.nl 

06 – 2040 2979 
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