Programmaboek

CASH 3.F Finalistentrack

Online cursus
Donderdag 26 november 2020

Cursus coördinatoren
Dr. J.J. Blok – vaatchirurg - Rijnstate
O.R.M. Wikkeling, MD MBA – vaatchirurg - Heelkunde Friesland Groep

Beste laatstejaars AIOS,
Welkom bij jullie allerlaatste CASH-cursus. De ‘Finalistentrack’, normaliter in de
Leeuwenhorst. Echter vanwege de COVID-19 pandemie en de daarbij horende maatregelen,
welke genoegzaam bekend zijn, hebben wij in nauw overleg met het CASH – bestuur
gekozen om deze editie om te zetten naar een digitale versie.
Desondanks belooft het een mooie dag te worden, die volledig in het teken staat van het
versoepelen van de overgang van AIOS naar chirurg. Het programma geeft, ook in digitale
vorm, voldoende ruimte om alle vragen te stellen die passen bij deze laatste fase van de
opleiding.
We zijn trots op de sprekers die zich beschikbaar hebben gesteld voor deze editie. Onder het
genot van een ontbijt wordt de dag op informele wijze gestart door de voorzitter van de
NVvH, professor Jaap Bonjer, die beschikbaar is voor alle vragen omtrent de betekenis van
de vereniging voor een jonge, klare chirurg. Wij zorgen voor een heerlijk ontbijt, houdt uw
deurbel in de gaten de 26ste ’s ochtends tussen 07.00 en 09.00 uur.
Naast ervaren chirurgen, die hun sporen zowel binnen als buiten de operatiekamer hebben
verdiend, zullen bijdrages geleverd worden door juridische en financiële experts over
onderwerpen als tuchtrechtspraak, ondernemen in de zorg en loondienst- vs. maatschap
constructies. De sprekers zullen proberen om ook in deze online vorm interactie tot stand te
brengen, bijvoorbeeld door het gebruik van Q&A, polls en het uiteengaan in virtuele subruimten (Break Out Rooms). Indien mogelijk stellen zij de presentaties achteraf beschikbaar.
De dag wordt afgesloten met een plenaire sessie.
Het hele cursusteam is ervan overtuigd dat we een waardig alternatief hebben kunnen
maken voor de fysieke CASH 3.F en we kijken uit jullie fysiek te ontmoeten zodra deze
pandemie beteugeld is.

Hartelijke groet,

Cursuscoördinatoren CASH Finalistentrack
Joris Blok - vaatchirurg, Rijnstate
Marald Wikkeling - vaatchirurg, Heelkunde Friesland Groep
Mede namens het VAGH bestuur
Nigel Kooreman, AIOS regio III
Matthijs Nijenhuis, AIOS regio II
NVvH Bureau
Esther Jacobs
B.E.N.G!
Julie Goossens
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1.

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

2.

ALGEMENE LEERDOELEN

Na afloop van de cursus:
•
•
•
•
•

weet de deelnemer hoe hij/zij moet omgaan met grenzen, complicaties en fouten en
administratie daarvan
weet de deelnemer hoe de financiële structuur van de Nederlandse gezondheidszorg is
opgebouwd
kan de deelnemer de verschillen in civiel en tuchtrecht omschrijven
kent de deelnemer het vervolg van leren na de opleiding: Continue Professionele
Educatie
weet de deelnemer globaal waar de RGS voor staat en wat de bemoeienis hiermee zal
zijn
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3.

PROGRAMMA

Tijd
09.00 - 09.45
09.45 - 10.15
10.15 - 10.25
10.25 - 10.55
11.00 - 11.30

Zaal
Plenair
Plenair
Plenair
Breakout 1
Breakout 2
Breakout 3
Breakout 4

11.30 - 11.40
11.40 - 12.10
Breakout 1
Breakout 2
Breakout 3
Breakout 4
12.10 - 12.40
12.40 - 13.10
Breakout 1
Breakout 2
Breakout 3
Breakout 4
13.10 - 13.20
13.20 - 13.50
Breakout 1
Breakout 2
Breakout 3
Breakout 4
13.50 - 14.20
14.20 - 14.50 Plenair
14.50 - 15.20 Plenair

Programma
Ontbijt met de voorzitter NVvH
Transitie van assistenten in loondienst naar zelfstandige of zzp-er bij een MSB
Pauze (10 min)
Euthanasie verzoek, dat doet de internist wel?
Workshopronde 1
Workshop A: Van AIOS naar Medisch Specialist
Workshop B: Fit to perform, uitzondering of norm?
Workshop C: Hoe werkt het medisch tuchtcollege? Do's-and-don'ts voor de aios
Workshop D: Een levenslange nieuwsgierige chirurg…happy surgeon!
Wissel sprekers, koffie (10 min)
Workshopronde 2
Workshop B: Fit to perform, uitzondering of norm?
Workshop C: Hoe werkt het medisch tuchtcollege? Do's-and-don'ts voor de aios
Workshop D: Een levenslange nieuwsgierige chirurg…happy surgeon!
Workshop A: Van AIOS naar Medisch Specialist
Lunch (30 min)
Workshopronde 3
Workshop C: Hoe werkt het medisch tuchtcollege? Do's-and-don'ts voor de aios
Workshop D: Een levenslange nieuwsgierige chirurg…happy surgeon!
Workshop A: Van AIOS naar Medisch Specialist
Workshop B: Fit to perform, uitzondering of norm?
Wissel sprekers, koffie (10 min)
Workshopronde 4
Workshop D: Een levenslange nieuwsgierige chirurg…happy surgeon!
Workshop A: Van AIOS naar Medisch Specialist
Workshop B: Fit to perform, uitzondering of norm?
Workshop C: Hoe werkt het medisch tuchtcollege? Do's-and-don'ts voor de aios
Pauze (15 min)
Introductie: Maatschappelijke impact van de heelkunde
Wrap-up

Spreker
Jaap Bonjer
Wouter Koelewijn

Groep
1-4
1-4

Inne Borel Rinkes

1-4

Denis Portier, Chris van der Mei
Koen van der Bogt, Ian Alwayn
George Akkersdijk
Menno Vriens, Harm Smeets

1
2
3
4

Koen van der Bogt, Ian Alwayn
George Akkersdijk
Menno Vriens, Harm Smeets
Denis Portier, Chris van der Mei

1
2
3
4

George Akkersdijk
Menno Vriens, Harm Smeets
Denis Portier, Chris van der Mei
Koen van der Bogt, Ian Alwayn

1
2
3
4

Menno Vriens, Harm Smeets
Denis Portier, Chris van der Mei
Koen van der Bogt, Ian Alwayn
George Akkersdijk

1
2
3
4

Robbert Meerwaldt
Joris Blok, Marald Wikkeling

1-4
1-4

5

4.

LEERDOELEN EN LITERATUUR

1.1

Ontbijt met de voorzitter NVvH
Jaap Bonjer
Dr. Jaap Bonjer (1960) is Professor of Surgery and Chair of the Department of Surgery
at the Amsterdam University Medical Centre, the Netherlands. Surgical innovation,
clinical research and education are his main fields of interest. In 2000, Dr. Bonjer was
awarded a Chair in Endoscopic Surgery at the Erasmus University in Rotterdam, the
Netherlands. He developed a multidisciplinary simulation facility, the Skills Lab
Erasmus MC, in Rotterdam in 2004. Dr. Bonjer is founder and CEO of the Amsterdam
Skills Centre (ASC) for Health Sciences which will is operational since January 2019.
The ASC will train more than 3,000 health care professionals per year. The ASC
develops in collaboration with international partners a New Way of Learning; a
scalable, digital and mobile learning environment enabling a shortened and
sustainable curriculum for health care professionals worldwide.

1.2

Transitie van assistenten in loondienst naar zelfstandige of zzp-er bij een MSB
Wouter Koelewijn
Wouter Koelewijn, werkzaam als advocaat en partner bij Van Benthem & Keulen en
universitair docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij
procedeert, en adviseert ziekenhuizen, medisch specialistische bedrijven en
zelfstandige behandelcentra over uiteenlopende gezondheidsrechtelijke gebieden
variërend van vraagstukken en geschillen over samenwerking, zorgcontractering en
overheidsregulering. Wouter verzorgt daarnaast regelmatig colleges en cursussen op
zijn vakgebied.
Omschrijving workshop
Binnenkort staat u als startende medisch specialist voor een aantal belangrijke
keuzes waarbij ook juridische aspecten een rol spelen. Wanneer u start in loondienst
bij een algemeen of academisch ziekenhuis gelden er namelijk weer andere
regelingen dan wanneer start als tijdelijk waarnemer op grond van een overeenkomst
van opdracht. En wat betekent het voor uw (juridische) positie wanneer u de
mogelijkheid krijgt om als vrijgevestigde medisch specialist toe te treden tot het
MSB? Wat is eigenlijk het verschil tussen een coöperatie en een maatschap? En
hoeveel zeggenschap heeft u als vrijgevestigde medisch specialist wanneer er
belangrijke beslissingen worden genomen? Met de voordracht ‘de rechtspositie van
de medisch specialist’ geeft Wouter Koelewijn, antwoord op bovenstaande vragen.
Hij behandelt daarbij ook een aantal praktijkvoorbeelden. Grote kans dat u aan het
einde van de cursus er in ieder geval achter komt dat de rechtspositie van de medisch
specialist geen rustig bezit is.
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Leerdoelen
Kennis en inzicht vergroten van de verschillende rechtsposities die je als medisch
specialist kunt hebben binnen een ziekenhuis en een medisch specialistisch bedrijf.
Take home

1.3

•

Vertrouw nooit op de juridische analyses van een collega medisch specialist.
Dokters stellen medische diagnosen, juristen stellen juridische diagnosen en
fiscalisten stellen fiscale diagnosen.

•

Denk (ook) altijd aan je eigen rechtspositie. Wat betekent dit contract voor mij?
Vraag altijd de volledige contractdocumentatie (inclusief bijlagen) op voor u
tekent en raadpleeg bij twijfel altijd een eigen deskundige (jurist, fiscalist of
financieel specialist) voordat u zich contractueel verbindt.

Euthanasie verzoek, dat doet de internist wel?
Inne Borel Rinkes
Prof. dr. I.H.M. Borel Rinkes werkt ruim 25 jaar in het UMCU als oncologisch chirurg
met als aandachtsgebieden de HPB- en endocriene chirurgie. Hij is jarenlang opleider
en voorzitter van het Concilium Chirurgicum geweest en in die hoedanigheid
medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het landelijke opleidingsplan Scherp.
Omschrijving workshop
Deze lezing heeft als doel kort stil te staan bij het begrip euthanasie tegen de
achtergrond van andere beslissingen rond het levenseinde, aan te geven welke
wettelijke richtlijnen er tegenwoordig bestaan, en naast enkele voorbeelden uit de
praktijk ook te reflecteren op de impact die euthanasie kan hebben op de uitvoerend
medicus.

1.4

Van AIOS naar Medisch Specialist
Denis Portier

en Chris van der Mei

Denis Portier
Praktijkadviseur en vennoot Sibbing Adviesgroep B.V.
Sinds 1 januari 1992 werkzaam bij Sibbing en trad op 1 januari 1997 toe tot de
maatschap. Zijn specifieke aandachtsgebieden zijn de vestiging van medisch
specialisten en overige medische beroepsbeoefenaren.
Chris van der Mei
Praktijkadviseur en vennoot Sibbing Adviesgroep B.V.
Sinds januari 2009 is Chris werkzaam bij Sibbing. Hij is op 1 januari 2018 toegetreden
tot de maatschap. Naast praktijkadvies aan medisch specialisten, adviseert hij ook
maatschappen en MSB's van ziekenhuizen.
7

Omschrijving workshop
Binnen uw opleiding wordt u klaargestoomd voor de werkzaamheden als medisch
specialist. Wat echter vaak niet aan bod komt tijdens uw opleiding, zijn de zakelijke
aspecten van uw beroep. Meer informatie over het betalen van goodwill (wanneer en
hoeveel?), contracten (wat wordt hierin vastgelegd?) worden tijdens onze lezing
behandeld.
Leerdoelen
Na afloop van de cursus
•
•

1.5

heeft de deelnemer inzicht gekregen in de verschillen tussen het werken in
loondienst en in de vrije praktijk
heeft de deelnemer inzicht gekregen in de actualiteit omtrent de positie van de
medisch specialist (o.a. aandacht voor goodwill)

Fit to perform, uitzondering of norm?
Koen van der Bogt

en Ian Alwayn

Koen van der Bogt
Koen studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Hij deed
promotieonderzoek naar de toepassing van stamceltransplantatie voor hart- en
vaatziekten in het Laboratory for Cardiothoracic Transplantation, het Molecular
Imaging Program van Stanford University in Californië en het LUMC.
Hij werd opgeleid tot chirurg in Den Haag, Kaapstad en Leiden met de uiteindelijke
richting transplantatiechirurgie. Hierna volgde een fellowship vaatchirurgie en
niertransplantatie in het Haaglanden Medisch Centrum, het LUMC en het Royal
Brighton & Sussex hospital (UK). Sinds 2017 werkt Koen als staflid vaat- en
niertransplantatie in het HMC en LUMC. Zijn onderzoek richt zich op innovaties in
toegangschirurgie voor dialyse. Vanaf 2012 is Koen daarnaast betrokken als
hoofdonderzoeker bij het Fit to Perform project waarbij het optimaliseren van de
kwaliteit van zorg onder de beste werkomstandigheden centraal staat.
Ian Alwayn
Hij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is opgeleid tot
algemeen chirurg aan het Erasmus MC te Rotterdam. Ian heeft een lang-bestaande
interesse in transplantatie wat heeft geleid tot promotie onderzoek aan de
Transplantation Biology Research Center, Massachusetts General Hospital / Harvard
Medical School in Boston en een fellowship in hepatobiliaire- en
transplantatiechirurgie in Rotterdam, Parijs en Boston.
Na ruim 9 jaar leiding te hebben gegeven aan het Atlantic Multi-Organ Transplant
Program in Halifax, Canada, is Ian in 2017 teruggekeerd naar Leiden als hoofd van de
subafdeling Transplantatiechirurgie en voorzitter van het management team van het
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LUMC Transplantatie Centrum. In 2018 is hij benoemd tot hoogleraar Heelkunde, in
het bijzonder Transplantatiechirurgie.
Omschrijving workshop
Chirurgen werken lange dagen en nachten onder behoorlijk hoge druk; wat doet dat
eigenlijk met de chirurg en heeft dat invloed op onze patiëntenzorg? En wiens
verantwoordelijkheid is dit? In deze interactieve workshop wordt ingegaan op het
thema Fit to Perform. U weet hoe vermoeidheid uw prestatie (heeft) beïnvloed(t) en
kent strategieën om uw fysiek en mentaal welbevinden te bewaken. Hoe ziet u dat
voor zich als u straks als staf- of maatschapslid werkt? Durft u iets te doen aan het
systeem waarin we werken, of is dat helemaal niet nodig?
Vragen om over na te denken?
•
•
•
•
•
•

Hoeveel uur slaap moet je eigenlijk hebben om nog (even) redelijk te kunnen
presteren?
Heb je tijdens werk regelmatig klachten van de rug of nek? (j/n)
Als ik te moe ben om veilig te werken, weet ik dat (j/n)
Na een nachtdienst rijd ik naar huis (j/n)
In de nacht opereer ik net zo goed als overdag (j/n)
Tijdens de sollicitatie voor de Heelkunde opleiding heb ik o.a. gezegd dat ik
chirurg wilde worden omdat je ‘midden in de kliniek staat’ of ‘de spil van het
ziekenhuis bent’ (j/n)

Literatuur
•
•
•
•
1.6

Tummers et al, Ann Surg 2019
Hu et al NEJM 2019
Forsythe et al 2020
Film: https://vimeo.com/54153946

Hoe werkt het medisch tuchtcollege? Do’s-and-’don’ts voor de aios
George Akkersdijk
Dr. George J.M. Akkersdijk is sinds 1996 chirurg en tot 2019 verbonden geweest aan
het Spaarne Ziekenhuis, later Spaarne Gasthuis, eerst als algemeen chirurg, de laatste
jaren als vaatchirurg, chirurg-oncoloog en longchirurg. Van 2006-2016 was hij
opleider, van 2016-2019 plv opleider. Sinds 2014 is hij lid van het Regionaal
Tuchtcollege in Zwolle.
Omschrijving workshop
Het Tuchtcollege wordt nogal eens gezien als een zwaard van Damocles dat de
medicus practicus boven het hoofd hangt. Een hangende tuchtzaak heeft forse
impact op de beklaagde. In deze workshop wordt het instituut van het Tuchtcollege
voor de Gezondheidzorg besproken, de verschillende procedures en werkwijzen.
Inzicht wordt gegeven in het traject van klacht tot uitspraak en de rol van leden9

beroepsgenoten in het college. Dit wordt geïllustreerd met een aantal voorbeelden
uit de praktijk. Daarmee wordt beoogd het tuchtrecht inzichtelijker te maken, hoe
hier mee om te gaan en vooral ook hoe hier niet mee te behoeven om te gaan. Ofwel
de do’s en ’don’ts voor de aios.
Leerdoelen
•
•

de AIOS weet dat hij als BIG-geregistreerde toetsbaar en kwetsbaar is in zijn/haar
handelen en dat naast kennis en kunde, documentatie essentieel is
de AIOS heeft inzicht gekregen in het functioneren van het medisch tuchtcollege,
de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de chirurg / aios en de rol als
verweerder

•

de AIOS durft transparant te zijn, over fouten te praten en zich toetsbaar op te stellen

Literatuur
•
•
•
•

https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2017/ECLI_NL_TGZRAMS_2017_39
https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2017/ECLI_NL_TGZRAMS_2017_4
https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2015/ECLI_NL_TGZRAMS_2015_106
https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2014/ECLI_NL_TGZREIN_2014_70

Take home
•
•

1.7

Handel met kennis en kunde naar eer en geweten volgens vigerende richtlijnen
en protocollen en documenteer!!!
Van een chirurg wordt verwacht dat hij/zij kan opereren, maar hij/zij moet vooral
ook communiceren.

Een levenslange nieuwsgierige chirurg… happy surgeon!
Menno Vriens

en Harm Smeets

Dr. Harm Smeets is vaatchirurg en opleider Heelkunde in het Haaglanden Medisch
Centrum. Tevens is hij lid van de RGS namens de NVvH. Prof. dr. Menno Vriens is
endocrien oncologisch chirurg, opleider in het UMC Utrecht en lid van het dagelijks
bestuur van de NVvH.
Omschrijving workshop
Het is niet vanzelfsprekend dat je na het behalen van je “C-briefje” het vak van
chirurg mag uitvoeren. De RGS bepaalt wie hiertoe gerechtigd is. Hieraan ligt een
maatschappelijke taak ten grondslag, welke zich vertaalt in uitgebreide regelgeving.
We kijken naar het hoe, wat en waarom hiervan, zodat je tijdens je carrière geen
obstakels hierdoor ondervindt. De Nederlandse Vereniging is er ter ondersteuning
van alle chirurgen in Nederland. In deze workshop wordt ingegaan op de
verschillende pijlers en inzicht gegeven worden waar en hoe je zelf kunt bijdragen
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aan de NVvH. Ook wordt ingegaan op CPE: Continue Professionele Educatie. Het
leren stopt namelijk niet na de opleiding Heelkunde. Een leven lang leren.
Leerdoelen
De aios begrijpt waarom er een registratiecommissie bestaat, begrijpt het belang van
tijdige registratie om als chirurg te mogen werken, weet hoe lang de registratie geldig
is en wat de eisen voor herregistratie zijn. Tevens krijgt de AIOS inzicht in de pijlers
van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde; een leven lang leren in het
bijzonder. De vraag: ‘Wat doet de Vereniging nu eigenlijk voor me?’, wordt
beantwoord.
1.8

Maatschappelijke impact van de heelkunde
Robbert Meerwaldt
Robbert Meerwaldt, vaatchirurg Medisch Spectrum Twente. Sinds 2016 lid van het
bestuur van de NVvH als secretaris Organisatie & Financiering en penningmeester.
Tevens voorzitter landelijke werkgroep kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg
in Nederland.
Omschrijving workshop
De chirurg speelt een centrale rol in het zorglandschap in Nederland. In Nederland
leveren we hoogwaardige en efficiënte medisch specialistische zorg en dat is voor
een groot deel te danken aan de inzet van chirurgen. De zorg staat echter onder druk
vanwege de toenemende kosten en de COVID-19 pandemie. De volgende
ontwikkelingen in de organisatie van de zorg en het effect op de heelkunde worden
in deze presentatie besproken:
1.
2.
3.

Taakherschikking en substitutie: “Bent u de dokter?”
De juiste zorg op de juiste plek: “Als het thuis echt niet meer gaat…..”
Disruptie: “Vroeger hadden we daar een radioloog voor”

Spoiler alert: in de toekomst hebben we juist behoefte aan chirurgen
Take home
•
•
•
•
•
1.9

De ziekenhuiskosten zijn (slechts) 38% van de totale gezondheidszorgkosten
Ziekenhuizen met een arts als CEO presteren beter
Kosten in de zorg stijgen door vergrijzing en niet door innovatie
Taakherschikking en substitutie leidt niet tot een kostendaling in de zorg
Chirurgen zijn reeds zeer actief met de juiste zorg op de juiste plek

Wrap-up en afsluiting
Joris Blok

en Marald Wikkeling
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5.

GROEPSINDELING

Groep 1
Usama
Victor
Renée
Nicole
Joris
van den
Richard
ten
Kirstin
De
Annemieke
Caroline
Margriet

Ahmed Ali
Alberts
Barendse
Boyé
Broek
Broek
Bruijn
Coester
Drukker
Fokkema

Antonius Ziekenhuis
Tergooi
OLVG
HagaZiekenhuis
NWZ
Radboudumc
ErasmusMC
UMCG
Tergooi
OLVG

Groep 2
Erwin
Maurits
Pieter
Niek
Charlotte
Rowan
Marijn
Dave
Anke
Lenny

Gorter
Graafland
Hoogland
Hugen
Jonge
Knulst
Koëter
Koole
Kuijpers
Lases

HagaZiekenhuis
AMC
ETZ
Rijnstate
CZE
Alrijne Ziekenhuis
Catharina Ziekenhuis
EMC
Antoni van Leeuwenhoek
UMCG

Leliveld
Lodewijk
Moerbeek
Molenaar
Plomp
Rashaan
Reisinger
Ruijter
Schipper
Slegt
Tegels

Maasstad Ziekenhuis
Diakonessenhuis
VUmc
Deventer Ziekenhuis
MUMC
Rode Kruis Ziekenhuis
MUMC
Zaans Medisch Centrum
CZE
Erasmus MC
Zuyderland MC

ter Horst
Timmermans
Tol
Uil
Velthuis
Vermeer
Verschuer
Voskens
Wijers
Wijffels
Wouda

UMCG
Maasstad Ziekenhuis
Amsterdam UMC locatie AMC
Spaarne Gasthuis
Rijnstate
Alrijne Ziekenhuis
IJsselland Ziekenhuis
Meander Medisch Centrum
OLVG
GHZ
Zuyderland

Groep 3
Mandala
Lutske
Patrick
Nienke
Raul
Zjir
Kostan
Ricco
Robert-Jan
Jasper
Juul

de

de
van der

Groep 4
Matthijs
Lucas
Shanna
Sjoerd
den
Simone
Nina
Victorien
van
Frank
Olivier
Christophe
Rosanne

12

6.

ALGEMENE INFORMATIE

Locatie
De cursus wordt online verzorgd vanuit de Domus Medica waarbij een deel van de sprekers
daar aanwezig is en een deel van de sprekers vanaf een eigen locatie inbelt. Cursisten
kunnen de cursus volgen vanaf een willekeurige locatie. Een goede internetverbinding is
hiervoor belangrijk. We adviseren de cursus te kijken via een device zoals een pc/laptop of
tablet/iPad. Het gebruik van een mobiele telefoon raden we niet aan i.v.m. de beperkte
schermgrootte. Naast de presentaties zijn interactieve onderwijsvormen opgenomen in het
programma, zoals chat, polls en subruimten (Break-out rooms).
Inloggen
Op donderdag 26 november kunt u vanaf 08.50 uur inloggen, wij verzoeken u om uiterlijk
om 09.00 uur ingelogd te zijn; het programma start stipt om 09.00 uur.
Meeting ID: 782 713 8910
Passcode: CASHonline!
Of rechtstreekse link: directe link naar CASH3.F
Een aantal aanwijzingen:
• Log in met uw voor- en achternaam
• Zet de microfoon standaard op “mute”
• Log in op een eigen device, ook al zit u met een groepje bij elkaar. Dit is belangrijk omdat
we tijdens de cursus diverse keren uiteen gaan in virtuele subruimten. Het is de
bedoeling om in deze subruimten interactief contact met elkaar te hebben. We
prefereren het gebruik van een laptop/pc of tablet/iPad boven een mobiele telefoon
i.v.m. de mogelijkheden/gebruiksgemak.
Interactie tijdens de cursus
Het volgen van een online cursus vraagt om interactie via het scherm. De moderatoren
bespreken uw opmerkingen, vragen en kijken naar de resultaten van polls. Doe zo actief
mogelijk mee, op deze manier benaderen we het meest een fysieke bijeenkomst en zoveel
mogelijk interactie en bereiken we een zo groot mogelijk leereffect.
• Tijdens diverse sessies wordt u in groepen ingedeeld om in virtuele subruimten te
kunnen gaan. U krijgt een uitnodiging om naar een Break Out Room te gaan en dan klikt
u op “join”.
• In de virtuele subruimte kunt u om “hulp” vragen, dan komt er iemand van de
organisatie. Klik op Ask for Help → You can Invite the host for assistance → Invite Host
• Als de tijd bijna voorbij is, ontvangt u bericht dat de subruimte gesloten gaat worden. U
heeft dan een minuut de tijd om af te ronden, of u kunt direct terugkeren naar de “main
room” door te klikken op “Leave Break Out Room”.
• Gebruik de chat functie om vragen te stellen. De chats die u in de subruimten gebruikt,
zijn niet zichtbaar voor de sprekers, gebruik daarom alleen de chat in de “ main room”
om vragen te stellen aan de sprekers.
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FAQ
Vraag: het lukt niet om in te loggen
Antwoord: stuur een mail naar: opleiding@heelkunde.nl
Vraag: ik hoor de spreker(s) niet
Antwoord: controleer of uw geluid aan staat c.q. hard genoeg staat
Vraag: de verbinding is verbroken
Antwoord: probeer opnieuw in te loggen met de verkregen link en het wachtwoord
Vraag: ik wil een vraag stellen
Antwoord: dit kunt u kenbaar maken door de chat functie te gebruiken, onderaan in uw
scherm
Vraag: hoe kom ik in een subruimte?
Antwoord: u wordt automatisch ingedeeld voor een subruimte. Daarvoor ontvangt u tijdens
de cursus een uitnodiging, die u moet accepteren
Evaluatie
Aan het einde van de cursus ontvangt u digitaal een evaluatieformulier. Wij verzoeken u het
formulier z.s.m. te retourneren, waarvoor alvast hartelijk dank.
Certificaat van deelname
Na afloop van de cursus ontvang u digitaal een certificaat van je deelname aan de cursus.

Vragen inzake deze CASH 3F-Finalistentrack
Coördinatoren
Joris Blok - vaatchirurg, Rijnstate
E-mail: jjblok@rijnstate.nl
Marald Wikkeling - vaatchirurg, Heelkunde Friesland Groep
E-mail: maraldwikkeling@mac.com

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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