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1. INLEIDING 
 
Beste aios, 

Welkom bij de CASH 2 cursus met als onderwerp GI-2: GE problemen die je niet dagelijks 
tegenkomt maar waarvan je altijd al wil weten wat te doen en vooral wanneer, waar naartoe 
door te sturen. 

In deze cursus behandelen we GI thema’s die niet alledaags zijn voor de meeste GI 
chirurgen. Doel is om jou een overzicht te bieden waar je later in de praktijk wat aan hebt. 
Wat moet je met benigne levertumoren? Wanneer verwijs ik iemand met morbide obesitas 
naar een bariatrisch centrum, maar vooral wat moet ik doen met mogelijke complicaties na 
bariatrie? Wat zijn in Nederland de indicaties voor een levertransplantatie zinvol zijn bij 
colorectale levermetastasen? Nieuwe richtlijn voor de behandeling rectumcarcinoom, wat 
betekent dat in de praktijk?  

We hebben een aantal experts, die volledig met hun voeten in de praktijk staan, bereid 
gevonden om inspirerende praatje te gaan geven over deze onderwerpen.  

 

Succes met de voorbereidingen en tot 14 juni! 

 

Met vriendelijke groet, 

Cursuscoördinatoren CASH 2 GI-2 
Anne Loes van den Boom – chirurg – St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 
Joris Erdmann – chirurg – Amsterdam UMC 

 

NVvH Bureau 
Esther Jacobs, senior adviseur Opleiding & Onderwijs 
Anita Bruning, administratief medewerker Opleiding & Onderwijs 

BENG 
Marlous van Bommel  
Julie Goossens 
Karin Vonk 
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2. INHOUD CURSUS 
 

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

SCHERP thema’s  
Thema 1 Zwelling of defect buikwand 
Thema 8 Wondbehandeling 
Thema 14  Morbide obesitas 
Thema 16 Galsteenlijden en icterus 
Thema 17  Chronische buikpijnklachten 
Thema 20 Passageklachten onderste tractus digestivus 

 
 

3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 
Na afloop van deze cursus kan de deelnemer: 
• bij de complexe patiënt met open buik behandeling en mogelijk fistels de juiste 

behandeling kiezen m.b.t. darmfalen 
• naast de diagnostiek en de (chirurgische) behandeling van morbide obesitas tevens de 

complicaties (van de behandeling) herkennen en behandelen 
• de recent geüpdate richtlijn ten aanzien van het rectumcarcinoom hanteren en een 

indicatie stellen wanneer welke behandeling in te zetten 
• de indicaties stellen wanneer een levertransplantatie geïndiceerd is voor de behandeling 

van maligniteiten 
• de juiste diagnose stellen en hierbij een keuze maken in aanvullend onderzoek en 

indicatie stellen voor wel of geen (chirurgische) behandeling bij benigne leverafwijkingen  
• de (aanvullende / alternatieve) behandeling bij colorectale levermetastase benoemen 
 
 
Na afloop kan de deelnemer … opstellen 
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4. PROGRAMMA 
 

  
Tijd 
 

Programma  Docent 
  

Groep Zaal 

09.00 Ontvangst en inschrijving 
09.15 - 09.30 Welkom en inleiding Anne Loes van den Boom,  St. Antonius 

ziekenhuis  
Joris Erdmann, Amsterdam UMC 

 41 

09.30 – 10.20 Workshopronde 1:    
 Open buikbehandeling en 

fistels 
Sijbrand Hofker, UMCG 1 41 

  Levertransplantatie Volkert Huurman, LUMC 2 44 
10.25 – 11.15  Workshopronde 2:    
  Open buikbehandeling en 

fistels 
Sijbrand Hofker, UMCG 2 41 

  Levertransplantatie Volkert Huurman, LUMC 1 44 
11.15 - 11.35 Pauze 
11.35 – 12.25 Workshopronde 3:    
 Rectumcarcinoom Brechtje Grotenhuis, NKI 1 41 
 Bariatrische chirurgie, de 

basics en de complicaties 
Guy Vijgen,  Zuyderland Medisch Centrum 
Sittard-Geleen 

2 44 

12.30 – 13.20 Workshopronde 4:    
 Rectumcarcinoom Brechtje Grotenhuis, NKI 2 41 
 Bariatrische chirurgie, de 

basics en de complicaties 
Guy Vijgen,  Zuyderland Medisch Centrum 
Sittard-Geleen 

1 44 

13.20 - 14.00 Lunchpauze 
14.00 - 14.50 Workshopronde 5:    
 Benigne leverafwijkingen; 

diagnostiek en 
behandelopties 

Shanna Tol, OLVG 1 41 

 Alternatieve behandeling 
CRLM  

Koert Kuhlmann, NKI 2 44 

14.55 – 15.45 Workshopronde 6:    
 Benigne leverafwijkingen; 

diagnostiek en 
behandelopties 

Shanna Tol, OLVG 2 41 

 Alternatieve behandeling 
CRLM  

Koert Kuhlmann, NKI 1 44 

15.50 – 16.20 Wrap-up en afsluiting Anne Loes van den Boom,  St. Antonius 
ziekenhuis  
Joris Erdmann, Amsterdam UMC 

 41 

16.20 Borrel 
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 

Welkom en inleiding 
Sprekers: Anne Loes van den Boom en Joris Erdmann 
 
Sprekers 
Anne Loes van den Boom is opgeleid tot GE- en oncologisch chirurg in het Erasmus MC in 
Rotterdam en het Reinier de Graaf gasthuis in Delft. Na haar opleiding is zij begonnen aan 
een driejarig fellowship in het UMCG, waarbij naast GE/onco/HPB, de transplantatie 
chirurgie centraal staat. Hierna heeft zij 6 maanden een fellowship advanced colorectale 
chirurgie gevolgd in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Nu is zij werkzaam als HPB 
chirurg (chef de clinique) in het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein.  
 
Joris Erdmann is HPB chirurg in het Amsterdam UMC. Zijn opleiding tot arts en chirurg volgde 
hij in Rotterdam en promoveerde daar op de diagnostiek en behandeling van galweg- en 
alvleesklierkanker. Na zijn opleiding werkte hij eerst als fellow en later enkele jaren als 
staflid “HPB en levertransplantatie”  in Groningen en Leiden. In het Amsterdam UMC heeft 
hij zich vrijwel volledig toegelegd op de behandeling van primaire lever tumoren in het 
bijzonder het (perihilaire) galwegcarcinoom. Als onderzoeker en begeleider van enkele 
promovendi houdt hij zich daarnaast bezig met leverfunctie- en falen rond grote lever 
operaties,  de diagnostiek en behandeling van galwegkanker en andere (goedaardige) 
tumoren van de lever. 
 
Inhoud 
Anne Loes en Joris zorgen voor een introductie van de cursus. Zij zullen kort uitleggen hoe de 
inhoud tot stand is gekomen en waarom het zo belangrijk is van “GI-niches” toch het een en 
ander op te steken. Gedurende de dag ondersteunen zij het interactieve verloop van het 
programma.  
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Open buikbehandeling en fistels 
Spreker: Sijbrand Hofker 
 
Spreker 
Sijbrand Hofker (1963) was in 1992 werkzaam bij de Witwatersrand University Johannesburg 
in Zuid Afrika. Hij volgde zijn opleiding Chirurgie bij het AZG (het huidige UMCG) en bij het 
MCL. Hij was fellow Abdominale Chirurgie, Transplantatie en Orgaandonatie in het UMCG, 
en werd daarna vervolgens staflid. In 2001 was hij actief betrokken bij de start van dunne 
darm transplantaties en vanaf 2015 bij de buikwand transplantaties. 
 
Inhoud 
Open buik behandeling kan levensreddend zijn maar als er fistels in de open buik ontstaan 
wordt de prognose aanzienlijk slechter. Waarom ontstaan fistels in open buiken? En hoe kan 
je die voorkomen? Theorie en praktische oplossingen komen in deze sessie aan de orde. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• indicaties voor open buik behandeling benoemen 
• toepassen hoe je breuken voorkomt na een open buik behandeling 
• benoemen hoe entero-atmosferische fistels ontstaan 
• beschrijven hoe entero-atmosferische fistels voorkomen kunnen worden 
 
Aanbevolen literatuur 
Dis Colon Rectum 2016 May;59(5):471-5. A Mechanical Explanation for the Development of 
Enteroatmospheric Fistulas in Open Abdomen, I T A Pereboom , H S Hofker 
 
Take home point 
Open buik behandeling kan levensreddend zijn en met de juiste zorg kan de morbiditeit 
beperkt blijven. 
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Levertransplantatie 
Spreker: Volkert Huurman 
 
Spreker 
Volkert Huurman heeft na zijn studie geneeskunde promotieonderzoek gedaan naar 
pancreastransplantaties aan het LUMC en Harvard Medical School (VS). Hierna is hij opgeleid tot GE 
chirurg in LUMC en HMC. Na een fellowship transplantatiechirurgie werkt hij sinds 2016 als staflid 
transplantatie- en HPB chirurgie in het LUMC. Hij houdt zich bezig met HPB chirurgie, lever-, 
pancreas- en niertransplantatie en multiple orgaandonatie procedures. Zijn onderzoek richt zich op 
technologische innovatie van donatie en transplantatie, o.a. door machinepreservatie en het 
ontwikkelen van cellulaire therapie. 

Inhoud 
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op het proces van leverdonatie, -preservatie en -
transplantatie. De globale indicaties voor levertransplantatie worden besproken en chirurgische 
aandachtspunten bij patienten met levercirrhose. Verder wordt de chirurgische techniek van 
donorhepatectomie en transplantatie besproken. Ook innovaties komen aan bod, waaronder living 
donor levertransplantatie en machinepreservatie om orgaankwaliteit te bevorderen. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel heeft de deelnemer: 
• een idee van de behandeling van patienten met ernstige leverziekten en mogelijke indicaties 

voor levertransplantatie 
• inzicht in het globale proces en chirurgische techniek van leverdonatie en -transplantatie 
• basale kennis van vernieuwende technieken op het gebied van levertransplantatie. 
 
Aanbevolen literatuur 

• https://www.uptodate.com/contents/liver-transplantation-in-adults-patient-selection-and-
pretransplantation-
evaluation?search=liver+transplantation&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&us
age_type=default&display_rank=1 

• https://www.uptodate.com/contents/liver-transplantation-in-adults-deceased-donor-
evaluation-and-
selection?search=liver+transplantation&source=search_result&selectedTitle=8%7E150&usag
e_type=default&display_rank=8 

• Lladó L, Figueras J. Techniques of orthotopic liver transplantation. HPB (Oxford). 
2004;6(2):69-75. doi:10.1080/13651820310020756 
(pdf bijgevoegd) 

• Van Rijn R, et al. Hypothermic Machine Perfusion in Liver Transplantation - A Randomized 
Trial. N Engl J Med. 2021 Apr 15;384(15):1391-1401. doi: 10.1056/NEJMoa2031532.  
(pdf bijgevoegd) 

 
Take home points 

• Levertransplantatie is een complexe ingreep voor een selecte groep patienten  
• Donor- preservatie- en ontvangerfactoren hebben alle een belangrijke rol in een uiteindelijk 

succesvol resultaat 
• (Bio)technologische ontwikkelingen spelen een steeds grotere rol in het verbeteren van 

orgaankwaliteit en uitkomsten van transplantatie. 
  

https://www.uptodate.com/contents/liver-transplantation-in-adults-patient-selection-and-pretransplantation-evaluation?search=liver+transplantation&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/liver-transplantation-in-adults-patient-selection-and-pretransplantation-evaluation?search=liver+transplantation&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/liver-transplantation-in-adults-patient-selection-and-pretransplantation-evaluation?search=liver+transplantation&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/liver-transplantation-in-adults-patient-selection-and-pretransplantation-evaluation?search=liver+transplantation&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/liver-transplantation-in-adults-deceased-donor-evaluation-and-selection?search=liver+transplantation&source=search_result&selectedTitle=8%7E150&usage_type=default&display_rank=8
https://www.uptodate.com/contents/liver-transplantation-in-adults-deceased-donor-evaluation-and-selection?search=liver+transplantation&source=search_result&selectedTitle=8%7E150&usage_type=default&display_rank=8
https://www.uptodate.com/contents/liver-transplantation-in-adults-deceased-donor-evaluation-and-selection?search=liver+transplantation&source=search_result&selectedTitle=8%7E150&usage_type=default&display_rank=8
https://www.uptodate.com/contents/liver-transplantation-in-adults-deceased-donor-evaluation-and-selection?search=liver+transplantation&source=search_result&selectedTitle=8%7E150&usage_type=default&display_rank=8
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Bariatrische chirurgie, de basics en de complicaties 
Spreker: Guy Vijgen 
 
Spreker 
Guy Vijgen heeft zijn opleiding tot gastro-intestinaal & oncologisch chirurg gevolgd in 
Rotterdam. Hij is gepromoveerd op bruin vet metabolisme en is tijdens zijn opleiding 
betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar bariatrische chirurgie. Sinds 2020 werkt hij 
als fellow in het Zuyderland MC, een centre of excellence voor bariatrische & metabole 
chirurgie. 
 
Inhoud 
Bariatrische chirurgie vormt een belangrijk deel van de chirurgische GE-praktijk in 
Nederland. Door centralisatie van deze zorg in enkele ziekenhuizen komt niet iedereen in 
zijn/haar opleiding in contact met deze specifieke patiëntengroep en zorg. In deze cursus 
leer je welke patiënten mogelijk baat hebben bij bariatrische chirurgie en ben je beter 
voorbereid als je onverwacht geconfronteerd wordt met een morbide obese patiënt na 
bariatrische chirurgie die zich presenteert met een mogelijke complicatie bij jou op de SEH. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer 
• de basis van de behandeling van (ernstig) overgewicht en de chirurgische behandeling 

van obesitas benoemen. 
• benoemen wat de meest voorkomende bariatrische ingrepen in Nederland zijn en 

beschrijven hoe deze de anatomie en het metabolisme veranderen. 
• benoemen wat de korte- en lange termijn complicaties van de verschillende bariatrische 

ingrepen zijn. 
• beslissen welke pathologie doorverwezen dient te worden naar een bariatrisch centrum 

(en welke niet). 
 
Aanbevolen literatuur 
Richtlijn Chirurgische behandeling van obesitas 
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/chirurgische_behandeling_van_obesitas/indicatiestell
ing_bij_chirurgische_behandeling_van_obesitas/indicatiestelling_patienten_met_diabetes_
mellitus_type_2_bij_chirurgische_behandeling_van_obesitas.html 
 
Dutch Society for Metabolic & Bariatric Surgery SEH poster 
https://www.dsmbs.nl/seh-poster/  
 
Take home point 
Postoperatieve bariatrische complicaties dienen bij voorkeur in het eigen bariatrisch 
centrum of na overleg met het referentiecentrum te worden behandeld. 

  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/chirurgische_behandeling_van_obesitas/indicatiestelling_bij_chirurgische_behandeling_van_obesitas/indicatiestelling_patienten_met_diabetes_mellitus_type_2_bij_chirurgische_behandeling_van_obesitas.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/chirurgische_behandeling_van_obesitas/indicatiestelling_bij_chirurgische_behandeling_van_obesitas/indicatiestelling_patienten_met_diabetes_mellitus_type_2_bij_chirurgische_behandeling_van_obesitas.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/chirurgische_behandeling_van_obesitas/indicatiestelling_bij_chirurgische_behandeling_van_obesitas/indicatiestelling_patienten_met_diabetes_mellitus_type_2_bij_chirurgische_behandeling_van_obesitas.html
https://www.dsmbs.nl/seh-poster/
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Benigne leverafwijkingen; diagnostiek en behandelopties 
Spreker: Shanna Tol 
 
Spreker 
Shanna Tol is sinds 2021 fellow gastro-intestinale chirurgie in OLVG/AvL. In 2015 
gepromoveerd op de diagnostiek en behandeling van pancreascarcinomen voorafgaand aan 
haar opleiding tot chirurg in destijds regio II. 
 
Inhoud 
Benigne levertumoren en cysten (BLTC’s) komen frequent voor maar vormen meestal geen 
indicatie voor chirurgische interventie. In deze cursus leer je welke BLTC’s wel en niet 
mogelijk chirurgische behandeling behoeven en welke ingrepen specifiek in een HPB 
centrum moeten worden uitgevoerd, of juist niet. 
 
Leerdoel 
Na afloop van dit onderdeel kent de deelnemer de incidentie, radiologische kenmerken en 
behandelopties van de meest voorkomende benigne leverafwijkingen. 
 
Aanbevolen literatuur 
• EASL Clinical Practice Guidelines on the management of benign liver tumours. 

Hepatology 2016; vol 65 
• New insights in the management of Hepatocellular adenoma. AJ Klompenhouwer et al, 

Liver International 2020; vol 40 
• ACG clinical guideline: The diagnosis and management of focal liver lesions. JA Marrero 

et al, Am J Gastroenterology 2014; vol 109 
• Radiologyassistent.nl, “Liver” 
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Rectumcarcinoom 
Spreker: Brechtje Grotenhuis 
 
Spreker 
Brechtje Grotenhuis, oncologisch colorectaal chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek, met 
specifieke interesse in het rectumcarcinoom. 
 
Inhoud 
De behandeling van het rectumcarcinoom: alles wat je wilt weten over neoadjuvante 
therapie, operatie mogelijkheden en orgaansparende behandelopties. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 
• benoemen waarom er indicatie is voor een neoadjuvante behandeling van het 

rectumcarcinoom, en wanneer er voor welke vorm wordt gekozen  
• afwegen welke operatie er voor welke tumor uitgevoerd moet worden 
• de voor- en nadelen benoemen van orgaansparende behandelopties 
• een behandelplan voor een patiënt met een rectumcarcinoom opstellen 

 
Aanbevolen literatuur 
• Richtlijnendatabase colorectaal carcinoom, module 6 primaire behandeling 

rectumcarcinoom, in bijzonder 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 en 6,14 
• Artikel wait-and see long term outcome data IWWD (Van de Valk, Beets et al, Lancet 

2018) 
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Alternatieve behandeling CRLM 
Spreker: Koert Kuhlmann 
 
Spreker 
Koert Kuhlmann is sinds  2012 werkzaam als hepatobiliair en gastrointestinaal chirurg in het 
Antoni van Leeuwenhoek. Hij houdt zich met name bezig met de behandeling  hepatogeen 
gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Naast zijn klinische taken doet hij onderzoek naar de 
behandeling van colorectale levermetastasen in brede zin; met een focus op nieuwe 
chirurgische navigatie technieken en de ontwikkeling van intra-ateriele pomp 
chemotherapie voor niet resectabele levermetastasen.  
 
Inhoud 
 De behandeling van colorectale levermetastasen in brede zin. Gebruik van chemotherapie 
en inzet van verschillende lokale behandelingstechnieken; waaronder intra-arteriele pomp 
chemotherapie. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer beschrijven: 
•  Chirurgische principes bij de behandeling van CRLM 
• Waarde en indicaties chirurgische en niet-chirurgische lokale behandelopties 
• Inzet van chemotherapie inclusief intra-arteriele pomp chemotherapie in studieverband 
 
Aanbevolen literatuur 
•  Lokale therapie mCRC lever - Richtlijn - Richtlijnendatabase 
 
 
 

Wrap-up en afsluiting 
Sprekers: Anne Loes van den Boom en Joris Erdmann 
 
Inhoud 
Samenvatting van de take home messages en afsluiting van de cursus. 
 
  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/colorectaal_carcinoom_crc/gemetastaseerd_colorectaalcarcinoom_crc/levermetastasen_bij_crc.html
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6. GROEPSINDELING 
 

Groep 1 
  Voornaam  Tussenvoegsel   Achternaam 
Marijn van Berckel 
Pim    Bongers 
Noor   Boogerd 
Hylke   Brenkman 
Bas   Castelijns 
Bart   Corten 
Stefan van Dijk 
Roderick   Dulfer 
Leon van Dullemen 
Marcia   Gaspersz 
Thomas   Gresnigt 
Jan   Hagemans 

 

Groep 2 
  Voornaam  Tussenvoegsel   Achternaam 
Jennifer   Jongen 
Corné   Kanters 
Sanne   Klaphake 
Tessa le Large 
Claar van Leeuwen 
Merel   Lubbers 
Vincent   Meyer 
Arne de Niet 
Yvonne   Roebroek 
Diederik   Smeeing 
Marc   Stevenson 
Fleur de Vries 
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7. LOCATIE EN PLATTEGROND 
 
Locatie 
Deze cursus wordt gehouden in NH Conference Centre Koningshof. 
 
Adres: Locht 117, 5504 RM Veldhoven 
 
Met de auto: parkeren kan op het parkeerterrein P2 t/m P8, dit is het terrein vlakbij de 
Hoofdingang. 
Een routebeschrijving is hier te vinden. 
 
Met de trein: Vanaf station Eindhoven Centraal: neem bus 19 of 319 naar Koningshof. Dit 
kost € 2,41. Koop een dagkaart voor de bus. 
Klik hier voor reisinformatie over het openbaar vervoer in Eindhoven. 
 
  
8. ALGEMENE INFORMATIE 
Presentie 
Presentie is voorwaardelijk voor het behalen van het certificaat. Je aanwezigheid tijdens de 
cursusdag wordt verwerkt in een presentielijst. Als je niet aanwezig bent bij de start van het 
programma, kun je niet deelnemen aan de cursus.  
 
Evaluatie 
Aan het einde van de cursus ontvang je een digitaal evaluatieformulier. Wij verzoeken je het 
formulier z.s.m. in te vullen en te retourneren, waarvoor alvast hartelijk dank. Je mening 
wordt erg op prijs gesteld; wij nemen je input mee bij de organisatie van de volgende editie. 
 
Certificaat van deelname 
Na afloop van de cursus, als je aanwezig was en de evaluatie hebt ingevuld, kun je je 
certificaat inzien en downloaden in je persoonlijke omgeving op de NVvH-website.  
Hiervoor moet je inloggen op Mijn NVvH > Mijn Certificaten > klik op het rode document-
icoon om je certificaat te downloaden. Vervolgens kun je deze uploaden in VREST. 
 

 
  

https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-eindhoven-conference-centre-koningshof?utm_campaign=local-gmb&utm_medium=organic_search&utm_source=google_gmb&utm_term=langtest
https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-eindhoven-conference-centre-koningshof/plattegrond
http://9292.nl/en
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Veilig en optimaal leerklimaat 
De CASH-organisatie staat voor een constructief en veilig leerklimaat waarin zo optimaal 
mogelijk geleerd wordt en waarin men respectvol en professioneel met elkaar omgaat. Dat 
uit zich in: 
•  Respectvol met elkaar communiceren 
• Ruimte geven voor het maken van fouten en het leren van fouten, elkaar helpen  

waar nodig 
•  Faculty en aios zijn zich bewust van mogelijke machtsongelijkheid, hiërarchische 

verhoudingen en/of afhankelijkheidsposities tussen faculty en aios. Posities worden 
niet misbruikt 

•  Discriminatie, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, uitsluiting en pestgedrag 
worden op geen enkele wijze geaccepteerd¹ 

•  Uitgangspunt is dat aios zich voorbereiden op cursussen. Leren begint al bij de 
voorbereiding voorafgaande aan de cursus. Om een zo groot mogelijk leereffect te 
bereiken, verwachten we dat aios voorbereidende opdrachten maken; de hiermee 
opgedane kennis wordt als bekend verondersteld tijdens de sessies 

•  Interactieve deelname leidt tot een groter leereffect. Er is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om dit tot stand te brengen: 

o van aios wordt verwacht dat zij gemotiveerd deelnemen aan de sessies (actief 
luisteren, niet af laten leiden, geen oneigenlijk gebruik maken van mobiele telefoon) 

o van faculty wordt verwacht dat zij interactie stimuleren en faciliteren. 
 
Het wordt gewaardeerd als men elkaar actief aanspreekt op bovenstaande punten indien 
nodig. Aios of faculty kunnen eventuele onverhoopte klachten in eerste instantie kenbaar 
maken bij de CASH-organisatie; ter plekke of via opleiding@heelkunde.nl. Daarnaast kent de 
NVvH een klachtenregeling voor door de NVvH aangeboden (na)scholing en congressen en is 
er een vertrouwenspersoon. 
 
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! – Karin Vonk 
E-mail: cash@bengonline.nl 
06 – 83 56 39 52 

 

_________________ 
1 Degene die dit grensoverschrijdend gedrag vertoont is fout en verantwoordelijk; het slachtoffer is hier nooit 
verantwoordelijk voor 
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