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1. INLEIDING 
 
Beste aios, 
 
Welkom bij de CASH 2-cursus Oncologie-2! Jullie hebben gekozen voor een verdiepende 
module in de chirurgische oncologie en met onderstaand programma zal die verdieping er 
komen ook!  
 
In de opleiding van een oncologisch geïnteresseerde aios chirurgie zullen jullie in de praktijk 
op de werkvloer regelmatig geconfronteerd worden met mamma-, colon- en 
melanoompathologie. Hoewel over die onderwerpen hele cursusweken te vullen zijn, zal 
kennis en kunde van die ziektebeelden in de opleidingsziekenhuizen ruim aanwezig zijn en 
zullen jullie hierover regelmatig aan de tand gevoeld worden door jullie opleiders. Daarom 
zal vandaag in het teken staan van die ene stap verder. Hoe kom je beslagen ten ijs op het 
colorectale MDO als de casuïstiek nét even anders en ingewikkelder ligt? Moet dat 
operatieve plan wel worden doorgezet bij die patiënt met een goede respons op 
voorbehandeling van een rectumcarcinoom of kan dat ook anders? En hoe dan? En wat doe 
je als je vol goede bedoelingen aan je hemicolectomie rechts bent begonnen, maar van die 
vervelende afwijkingen op het peritoneum ziet zitten?  
 
Daarnaast hopen we je uit te dagen om ook mee te denken over onderwerpen die lang niet 
in ieder ziekenhuis aan de orde van de dag zijn. Tumoren van slokdarm, maag, lever, 
galwegen, long en weke delen: allemaal tertiaire oncologische zorg en complexe chirurgie. 
Meer dan genoeg uitdaging om de technische aspecten van dergelijke operaties eens goed 
door te nemen. Maar juist dan is ook de oncologische invalshoek van belang: wat zijn 
eventuele inductiemogelijkheden? Waar staat het operatieve ingrijpen in het 
multidisciplinaire behandelplan? Wat kan er wel en wat kan er niet? Of kan het wel, maar is 
het dan ook zinvol? 
 
Na deze dag vol chirurgisch geweld hopen we dat jullie beeld van chirurgische 
behandelingen van complexe tumoren is gevormd en dat je staat te springen om de messen 
te slijpen om deze kennis zo snel mogelijk in praktijk te brengen. Maar ho! Dat plan van die 
mooie operatie moet nog even door het MDO en dan zal je altijd zien dat daar de oncoloog 
lastige vragen gaat stellen. Gelukkig voorziet de cursus van vandaag daar ook in. We sluiten 
namelijk af met een plenaire sessie over alles wat een oncologisch chirurg zou moeten 
weten van….. de medische oncologie. Zo zijn jullie na deze dag optimaal geprepareerd om 
complexe oncologische pathologie niet alleen te waarderen op chirurgische aspecten, maar 
ook volwaardig gesprekspartner te zijn in multidisciplinaire discussies. Genuanceerd zoals 
een oncologisch chirurg betaamt! 
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Wij wensen jullie een leuke, interactieve en hopelijk ook uitdagende dag. Maak gebruik van 
de opzet van de workshops om echt met de experts-in-the-field in discussie te gaan en vraag 
wat je vragen wil. Veel plezier! 
  
Met vriendelijke groet, 
Cursuscoördinatoren CASH 2-cursus ON-2 
Dr. J.W.A. Burger, oncologisch chirurg Catharina Ziekenhuis 
Prof. Dr. K. Verhoef, hoogleraar oncologische chirurgie Erasmus MC 
 
NVvH Bureau 
Esther Jacobs, senior adviseur Opleiding & Onderwijs 
Anita Bruning, administratief medewerker Opleiding & Onderwijs 
 
BENG 
Marlous van Bommel  
Julie Goossens 
Annemarie Kok 
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2. INHOUD CURSUS 
 
In deze cursus worden onderstaande thema’s uit SCHERP behandeld: 
 

SCHERP thema’s  
15 Peritoneale metastasen 
16 Galwegtumoren 
19 Oesophaguscarcinoom 
20, 21 Rectumcarcinoom 
23 Zwelling extremiteit (weke delen tumor) 
29, 38, 40 Longchirurgie 

 
 
3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 
Na afloop van deze cursus: 
• heeft de deelnemer kennis van de besproken ziektebeelden  
• heeft de deelnemer kennis van multidisciplinaire behandeling samen met aanpalende 

specialismen 

4. PROGRAMMA   
 

 
 

Tijd Zaal Programma CASH 2-cursus ON-2, 27 september 2022 Spreker Groep
08.30 Ontvangst en inschrijving
09.00 - 09.30 Welkom en inleiding Pim Burger en Kees Verhoef 1,2,3
 Workshopronde 1
09.35 - 10.25 Workshop A: Orgaansparende behandeling van het rectumcarcinoom Geerard Beets 1

Workshop B: Stadiëring en behandeling van peritoneale metastasen Ignace de Hingh 2
Workshop C: Sarcomen (incl. GIST) Winan van Houdt 3

10.25 - 10.45 Pauze
10.45 - 11.35 Workshopronde 2

Workshop B: Stadiëring en behandeling van peritoneale metastasen Ignace de Hingh 1
Workshop C: Sarcomen (incl. GIST) Winan van Houdt 2
Workshop A: Orgaansparende behandeling van het rectumcarcinoom Geerard Beets 3

11.40 - 12.30 Workshopronde 3
Workshop C: Sarcomen (incl. GIST) Winan van Houdt 1
Workshop A: Orgaansparende behandeling van het rectumcarcinoom Geerard Beets 2
Workshop B: Stadiëring en behandeling van peritoneale metastasen Ignace de Hingh 3

12.30 - 13.15 Lunchpauze
13.15 - 14.05 Workshopronde 4

Workshop D: Galwegtumoren Bas Groot Koerkamp 1
Workshop E: Longchirurgie Eelco Veen 2
Workshop F: Oesophagus carcinoom Misha Luyer 3

14.10 - 15.00 Workshopronde 5
Workshop E: Longchirurgie Eelco Veen 1
Workshop F: Oesophagus carcinoom Misha Luyer 2
Workshop D: Galwegtumoren Bas Groot Koerkamp 3

15.00 - 15.20 Pauze
15.20 - 16.10 Workshopronde 6

Workshop F: Oesophagus carcinoom Misha Luyer 1
Workshop D: Galwegtumoren Bas Groot Koerkamp 2
Workshop E: Longchirurgie Eelco Veen 3

16.15 - 16.45 Wat elke chirurg-oncoloog moet weten van…. medische oncologie Rutger Koornstra 1,2,3
16.45 - 16.50 Wrap-up en afsluiting Pim Burger en Kees Verhoef 1,2,3
16.50 Borrel   
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5. SESSIES: BESCHRIJVING EN LITERATUUR  
 
Welkom en inleiding 
Sprekers: Pim Burger en Kees Verhoef 
 
Sprekers 
Pim Burger is oncologisch chirurg in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Van 2010-2018 
werkte hij in de Erasmus MC – Daniel den Hoed Kliniek in Rotterdam, nu Erasmus MC 
Kankerinstituut. In 2018 maakte hij de overstap naar Eindhoven om daar het locally 
advanced en recidief rectumcarcinoomprogramma te gaan trekken. Daarnaast maakt hij 
deel uit van het HIPEC-team. Lees hier meer over Pim Burger.  
 
 
Prof. Dr. Kees Verhoef is Hoofd Oncologische en Gastro-Intestinale Chirurgie van het 
Erasmus MC en gespecialiseerd in behandeling van patiënten met (uitgezaaide) dikke 
darmkanker, sarcomen, melanomen en levertumoren. Hier tref je verdere informatie aan 
over Kees Verhoef. 
 
Inhoud 
Pim Burger en Kees Verhoef zorgen voor een introductie van de cursus waarbij zij uitleg 
geven over het programma en de inhoud van deze cursus. 
 
 
Workshop A: Orgaansparende behandeling van het rectumcarcinoom 
Spreker: Geerard Beets 
 
Spreker 
Professor Geerard Beets is als oncologisch chirurg werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis. Meer over Geerard Beets lees je hier. 
 
Inhoud 
Het eerste deel van de workshop behandelt de principes, de geschiedenis, en de huidige 
stand van zaken van de verschillende vormen van orgaansparende behandeling van het 
rectumcarcinoom. In het tweede deel wordt stilgestaan bij de nieuwe ontwikkelingen die als 
doel hebben om het toepassingsgebied uit te breiden. 
 
Aanbevolen literatuur 
Keuze uit onderstaande artikelen: 
• van der Valk MJM, Hilling DE, Bastiaannet E, Meershoek-Klein Kranenbarg E, Beets GL, et 

al. 2018. Long-term outcomes of clinical complete responders after neoadjuvant 
treatment for rectal cancer in the International Watch & Wait Database (IWWD): an 
international multicentre registry study. Lancet 391:2537-45 

• Rullier E, Vendrely V, Asselineau J, Rouanet P, Tuech JJ, et al. 2020. Organ preservation 
with chemoradiotherapy plus local excision for rectal cancer: 5-year results of the 
GRECCAR 2 randomised trial. Lancet Gastroenterol Hepato 
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• Bach SP, Gilbert A, Brock K, Korsgen S, Geh I, et al. 2021. Radical surgery versus organ 
preservation via short-course radiotherapy followed by transanal endoscopic 
microsurgery for early-stage rectal cancer (TREC): a randomised, open-label feasibility 
study. Lancet Gastroenterol Hepatol 6:92-105 

• Yuval JB, Garcia-Aguilar J. 2021. Watch-and-wait Management for Rectal Cancer After 
Clinical Complete Response to Neoadjuvant Therapy. Adv Surg 55:89-107 

• Stijns RCH, de Graaf EJR, Punt CJA, Nagtegaal ID, Nuyttens J, et al. 2019. Long-term 
Oncological and Functional Outcomes of Chemoradiotherapy Followed by Organ-Sparing 
Transanal Endoscopic Microsurgery for Distal Rectal Cancer: The CARTS Study. JAMA Surg 
154:47-54 

Voorbereiding 
• Artikelen in bijlage lezen 
• Breng een interessante casus mee ter discussie 
 
Take home points 
Anno 2022 is een behandeling met als doel orgaansparing een volwaardige behandeloptie 
voor het rectumcarcinoom, en dient met de patiënt besproken te worden. 
 
 
Workshop B: Stadiëring en behandeling van peritoneale metastasen 
Spreker: Ignace de Hingh 
 
Spreker 
Ignace de Hingh is chirurg-oncoloog in het Catharina Kanker Instituut in Eindhoven. Sinds 
2005 houdt hij zich bezig met de behandeling van en wetenschappelijk onderzoek naar 
peritoneale metastasen. Hier vind je meer informatie over Ignace de Hingh. 
 
Inhoud 
Peritoneale metastasen komen vaak voor. In deze workshop behandelen we de stadiëring, 
indicaties en contra-indicaties van de chirurgische behandeling van peritoneale metastasen.   
 
Aanbevolen literatuur 
• Rovers KP, Bakkers C, van Erning FN, Burger JWA, Nienhuijs SW, Simkens GAAM, 

Creemers GM, Hemmer PHJ, Punt CJA, Lemmens VEPP, Tanis PJ, de Hingh IHJT. Adjuvant 
Systemic Chemotherapy vs Active Surveillance Following Up-front Resection of Isolated 
Synchronous Colorectal Peritoneal Metastases. JAMA Oncol. 2020 Aug 1;6(8):e202701. 
doi: 10.1001/jamaoncol.2020.2701. Epub 2020 Aug 13. PMID: 32672798; PMCID: 
PMC7366283. 

• De Hingh IHJT. Heated intraperitoneal chemotherapy for colorectal cancer: game over or 
game on? Br J Surg. 2021 Jun 22;108(6):600-601. doi: 10.1093/bjs/znab156. PMID: 
33970225. 

• Quénet F, Elias D, Roca L, Goéré D, Ghouti L, Pocard M, Facy O, Arvieux C, Lorimier G, 
Pezet D, Marchal F, Loi V, Meeus P, Juzyna B, de Forges H, Paineau J, Glehen O; 
UNICANCER-GI Group and BIG Renape Group. Cytoreductive surgery plus hyperthermic 
intraperitoneal chemotherapy versus cytoreductive surgery alone for colorectal 
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peritoneal metastases (PRODIGE 7): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. 
Lancet Oncol. 2021 Feb;22(2):256-266. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30599-4. Epub 2021 
Jan 18. PMID: 33476595. 

 
Take home points 
• Bij patiënten met peritoneaal gemetastaseerd coloncarcinoom wordt de uitgebreidheid 

van ziekte beschreven aan de hand van de Peritonitis carcinomatosa index  
• Geselecteerde patiënten met peritoneale metastasen komen in aanmerking voor 

Cytoreductieve Chirugie (CRS) en HIPEC 
 

 

Workshop C: Sarcomen (incl. GIST) 
Spreker: Winan van Houdt 
 
Spreker 
Winan van Houdt: chirurg-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 
gespecialiseerd in sarcoom, GIST, melanoom en non-melanoma skin cancer. Hij heeft onder 
andere een KWF-fellowship chirurgische oncologie met focus op soft tissue sarcoma gedaan 
in Milaan, Toronto en New York, en daarna als chirurg gewerkt in de sarcoom-melanoom 
unit van Royal Marsden ziekenhuis Londen. Meer informatie over Winan van Houdt vind je 
hier. 
 
Inhoud 
De sessie beoogt het bijbrengen van basiskennis over wekedelen-sarcomen en GIST, waarin 
we ingaan op de diverse histologische subtypen en het verschil in gedrag en behandeling 
hiervan. Tevens over de multidisciplinaire diagnostiek en behandeling, over de rol van de 
chirurg en de chirurgische strategie, en als laatste de rol van centralisatie van de sarcoom en 
GIST zorg.  
 
Aanbevolen literatuur 
• Hoofdstuk sarcoom uit het nieuwe Leerboek Chirurgie van Gooszen et al. 
 
Take home points 
• Weke delen sarcomen is een zeer diverse groep tumoren waarbij chirurgie weliswaar de 

hoeksteen van de behandeling is, maar waar een multidisciplinair team in een sarcoom 
centrum onontbeerlijk is 

• GIST-en zijn er in alle soorten en maten en de behandeling en prognose varieert dan ook 
enorm afhankelijk van locatie, grootte, mutatie status en stadium 
 

Workshop D: Galwegtumoren 
Spreker: Bas Groot Koerkamp 
 
Spreker 
Bas Groot Koerkamp is HPB-transplantatie chirurg en Epidemioloog in het Erasmus MC. Hij 
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doet wetenschappelijk onderzoek naar pancreas en galwegtumoren.  Lees hier meer over 
Bas Groot Koerkamp. 
 
Inhoud 
Galwegkanker (cholangiocarcinoom) ontstaat in het epitheel van de galweg. De locatie waar 
de tumor ontstaat bepaalt het type galwegkanker: intrahepatisch, perihilair, of distaal 
cholangiocarcinoom. Deze drie soorten galwegkanker hebben ieder hun eigen presentatie, 
diagnostiek en therapie, die we bespreken aan de hand van casuïstiek. 
 
Aanbevolen literatuur 
• Klik hier voor de landelijke richtlijn in de VS (update richtlijn NL volgt dit jaar). Je kunt een 

gratis account aanmaken en hebt dan toegang tot alle tumor specifieke richtlijnen. Bekijk 
de flowcharts en lees de tekst. Focus op het deel over biliary tract cancers. 

• Bonus literatuur van een klassieker: 
Basic principles in surgical oncology. – Blake Cady, Arch Surg 1997;132:338 (bijlage) 

Voorbereiding 
Bereid een casus voor van een patiënt met een (verdenking op) een galwegtumor. Dit mag 
een galblaascarcinoom, intrahepatisch cholangiocarcinoom of perihilair cholangiocarcinoom 
zijn. Focus ligt op de diagnostische work-up. Niet meer dan vijf powerpoint-slides. 
 
 
Workshop E: Longchirurgie 
Spreker: Eelco Veen 
 
Spreker 
Eelco Veen chirurg in het Amphia Ziekenhuis Breda. Hier tref je meer informatie aan over 
Eelco Veen. 
 
Inhoud 
De sessie zal gericht zijn op indicatiestelling - work-up van de patiënt met longcarcinoom en 
perioperatieve zorg. 
 
Aanbevolen literatuur ter voorbereiding 
• Richtlijn preoperatief functie onderzoek (bijlage) 
• Guidelines for enhanced recovery after lung surgery: recommendations of the Enhanced 

Recovery After Surgery (ERAS) Society and the European Society of Thoracic Surgeons 
(ESTS) (EJCTS 2019, bijlage) 

• Fysiologie van de pleura holte en thorax drain management 
      The fundamentals of chest tube physiology for learners on a surgery rotation  
      https://www.youtube.com/watch?v=1CYAYNJNias 
 
Aanvullende en optionele voorbereiding 
• Chirurgische anatomie van de long: oriënteer je op chirurgische anatomie van de 

long: thoraxwand, a en vena pulmonalis, kwabben, bronchus, mediastinum en 
lymfklieren  (zie power point presentatie NVvL) 
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• Thoraxdrainage  
ATLS https://www.youtube.com/watch?v=qR3VcueqBgc  3min. 16   

     https://www.youtube.com/watch?v=sJ5eCDEcyKI  
• Stappen in longoperatie (basaal) 
        https://www.youtube.com/watch?v=rQxJDRD5f9Q minuut 1-7 laat VATS lobectomie 

RBK zien  
 

Workshop F: Oesophagus- en maagcarcinoom 
Spreker: Misha Luyer 
 
Spreker 
Misha Luyer is Upper GI en pancreas chirurg in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven sinds 
2010, met als specifieke expertise minimaal invasieve chirurgie. Hij is wetenschappelijk actief 
waarbij een van de onderzoekslijnen focust op het verbeteren van het herstel en de 
uitkomsten na oesofaguschirurgie. Via deze link kun je meer lezen over Misha Luyer. 
 
Inhoud 
In deze sessie zal de chirurgische behandeling van het slokdarmcarcinoom worden 
besproken. Dit omvat o.a. (neo) adjuvante behandeling, verschillende chirurgische 
technieken, complicaties management en postoperatieve herstel- programma’s. Ook zullen 
enkele casus worden gepresenteerd waarover kan worden gediscussieerd. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• kan de deelnemer benoemen wat de state-of-the-art behandeling is van 

slokdarmtumoren 
• weet de deelnemer welke technieken er beschikbaar zijn en kan de belangrijkste 

uitkomsten benoemen 
• kan de deelnemer benoemen welke complicaties frequent kunnen optreden en wat 

hiervan de behandeling is 
 
Aanbevolen literatuur 
Keuze uit onderstaande artikelen: 
• Lees dit artikel 
• Lees dit artikel 

Voorbereiding 
Bekijk dit filmpje 
 
Take home points 
• Chirurgie is de hoeksteen van de behandeling van zowel maag als slokdarmcarcinoom. 

Technieken zijn complex en gaan gepaard met een leercurve 
• Optimalisatie van de perioperatieve behandeling van het slokdarmcarcinoom gaat 

gepaard met een betere korte en langetermijnoverleving 
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Plenaire sessie: Wat elke chirurg-oncoloog moet weten van….medische    
oncologie 

Spreker: Rutger Koornstra 
 
Spreker 
Rutger Koornstra (1976) promoveerde op de responspredictie van antihormonale therapie 
bij mammacarcinoom. Zijn aandachtsgebieden zijn mammacarcinoom, urogenitale tumoren 
en immuuntherapie. Klik hier voor meer informatie over Rutger Koornstra. 
  
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• is de deelnemer zich bewust van de overwegingen van een medisch oncoloog aangaande 

systemische therapie in de verschillende fases van de ziekte 
• is de deelnemer beter in staat om in samenspraak met de medisch oncoloog tot een 

multidisciplinair behandelplan te komen voor de oncologische patiënt 
 
 
 
Wrap-up en afsluiting 
Sprekers: Pim Burger en Kees Verhoef 

Inhoud 
Samenvatting van de cursus en take home points.  
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6. GROEPSINDELING 

 
 

7. LOCATIE 
 
Locatie 
Deze cursus wordt gehouden in Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst. 
 
Adres: 
Langelaan 3 
2211 XT Noordwijkerhout 
Website: Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst 
 
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 

Voornaam Achternaam Organisatie
Groep 1
Anuradha (An) Jairam Catharina Ziekenhuis

Arne de Niet

Audrey Jongen

Chloé Peters Erasmus MC

Emma Westerduin Tergooi Ziekenhuis - Locatie Blaricum

Harm Ebben Zaans Medisch Centrum

Hylke Brenkman Meander Medisch Centrum - Locatie Amersfoort

Groep 2
Jacky Luiten Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis - Locatie Tilburg

Jan Hagemans Erasmus MC

Joost Plate Radboudumc 

Judith Hentzen Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Leon van Dullemen Medisch Spectrum Twente

Linde Busweiler Amsterdam UMC - Locatie AMC

Lucas Goense Sint Antonius Ziekenhuis - Locatie Nieuwegein

Maarten van Heinsbergen VieCuri - Locatie Venlo

Groep 3
Marc Stevenson Deventer Ziekenhuis

Marcia Gaspersz Maasstad Ziekenhuis

Marloes Prins Rijnstate Ziekenhuis - Locatie Arnhem

Martijn Marsman

Nicky Stoop Radboudumc 

Roderick Dulfer

Stefan van Dijk Gelre Ziekenhuizen - Locatie Apeldoorn

Yvette Claassen Haaglanden Medisch Centrum-Lokatie Westeinde
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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.  
 
  
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. 

 
 
 
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 
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• 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! – Annemarie Kok 
E-mail: cash@bengonline.nl 
06 – 25 23 55 01 

 


