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1. INLEIDING 
 
 
Beste aios, 
 
Welkom bij de CASH VAAT 1. Eén van de verplichte onderdelen voor je opleiding tot chirurg. 
De eerste cursus van het nieuwe CASH-systeem, voor de eerste keer live!!  Voor ons, alsook 
voor jullie, een beetje aftasten dus.  
 
We zullen gedurende deze cursus een aantal thema’s en onderdelen van thema’s bespreken 
van het opleidingsplan SCHERP. We behandelen hier de thema’s van de vaatchirurgie waar je 
je gehele opleiding mee in aanraking komt en al in een vroeg stadium van je opleiding met 
geringe supervisie of zelfs al zelfstandig mee aan de slag kan.  
 
In deze cursus gaan we uitgebreid in op de diabetische voet, de raakvlakken hiervan met het 
perifeer arterieel vaatlijden en de soms onvermijdelijke gevolgen van de diabetische voet, de 
amputatie. We bespreken uitgebreid de onderbeen- en bovenbeenamputatie, maar ook de 
wat meer bijzondere amputaties komen aan bod. Er is aandacht voor de preoperatieve zorg 
en de postoperatieve zorg in de zin van de mogelijke complicaties, alsmede het 
revalidatietraject met de eventuele prothesiologie. 
 
In het tweede gedeelte van de dag komt het veneuze vaatstelsel aan bod. We gaan het 
hebben over de ins en outs van de anatomie en de pathologie van het oppervlakkige en het 
diepe veneuze systeem.  
 
Ook zal een gedeelte van de diagnostiek middels duplex besproken worden.  
Daarnaast staan we stil bij een groot gedeelte van het thema toegangschirurgie. We 
bespreken de indicaties, werkwijze rondom en de nazorg van de verschillende veneuze 
lijnen. Al met al een basis van de vaatchirurgie waarvan het goed is dat je er iets vanaf weet 
ook al word je geen vaatchirurg.  
 
Wil je wel vaatchirurg worden dan moet je nu goed opletten want deze thema’s zullen niet 
meer besproken worden in de volgen CASH VAAT cursussen, maar wel geëxamineerd 
worden na de CASH VAAT 3 in je 5e of 6e jaar van je opleiding.  
 
Wij wensen jullie tijdens de voorbereidingen en de cursus veel plezier en wij willen jullie 
vragen de cursus achteraf te evalueren zodat we de cursus in de toekomst kunnen 
optimaliseren. Hiervoor alvast onze dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cursuscoördinatoren CASH 2-cursus VA-1 
 
Bart-Jeroen Petri - Vaatchirurg - UMC Utrecht 
Vincent van Weel - Vaatchirurg - Meander Medisch Centrum (niet aanwezig) 
Manon Buijs - Vaatchirurg - Haaglanden Medisch Centrum 
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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  
27 Vasculaire toegangsweg 
28 Chronische veneuze insufficiëntie 
29 Ischemisch been- diabetische voet 

 
 
 
3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 
Na afloop van deze cursus kent de deelnemer: 

• de pathogenese van de diabetische voet en de relatie met perifeer arterieel vaatlijden. 
• de verschillende amputaties die plaatsvinden in de hedendaagse praktijk. 
• de gedetailleerde anatomie en stappen die je tegenkomt bij de onderbeen- en 

bovenbeenamputaties. 
• alles over de voor- en nazorg van de amputaties. 
• de anatomie en de pathologie van het oppervlakkige en diepe veneuze systeem. 
• de werking en mogelijkheden van de duplex. 
• de indicaties, de operaties en de mogelijke complicaties van de verschillende veneuze 

lijnen. 
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4. PROGRAMMA   
 

 
 
  

Tijd Zaal Programma CASH 2 VA-1, 28 september 2021 Docent/instructeur Groep
08.30 Ontvangst en inschrijving
09.00-09.10 Plenair Welkom en inleiding Bart-Jeroen Petri en Manon Buijs 1,2,3

09.10-09.30 Plenair Algemene introductie veneus Dorothée Nieuwenhuis + Anna Prent 1,2,3

09.30-09.55 Plenair Inleiding in de duplex Wouter van der Veen 1,2,3

10.00-10.40 Workshopronde 1
Zaal 1 Workshop A: Diagnostiek en behandeling van oppervlakkige veneuze pathologie Dorothée Nieuwenhuis en Anna Prent 1

Zaal 2 Workshop B: Oefenen met de Duplex

Wouter van der Veen en 

Wouter Westerhuis 2
Zaal 3 Workshop C: Lijnen en de mogelijke complicaties Maarten Speijers en Aron Bode 3

10.40-11.00  Pauze
11.00-11.40 Workshopronde 2

Zaal 1 Workshop B: Oefenen met de Duplex

Wouter van der Veen en 

Wouter Westerhuis 1
Zaal 2 Workshop C: Lijnen en de mogelijke complicaties Maarten Speijers en Aron Bode 2
Zaal 3 Workshop A: Diagnostiek en behandeling van oppervlakkige veneuze pathologie Dorothée Nieuwenhuis en Anna Prent 3

11.45-12.25 Workshopronde 3
Zaal 1 Workshop C: Lijnen en de mogelijke complicaties Maarten Speijers en Aron Bode 1
Zaal 2 Workshop A: Diagnostiek en behandeling van oppervlakkige veneuze pathologie Dorothée Nieuwenhuis en Anna Prent 2

Zaal 3 Workshop B: Oefenen met de Duplex

Wouter van der Veen en 

Wouter Westerhuis 3
12.25 -13.10  Lunchpauze
13.10- 13.50 Workshopronde 4

Zaal 1 Workshop D: De diabetische voet    Joost Bekken en Manon Buijs 1
Zaal 2 Workshop E: Andere amputaties en complicaties Bo Reichmann en Koen vd Luijtgaarden 2
Zaal 3 Workshop F: Onderbeen amputatie aan de hand van verse preparaten Anton Kerver 3

13.55 -14.35 Workshopronde 5
Zaal 1 Workshop E: Andere amputaties en complicaties Bo Reichmann en Koen vd Luijtgaarden 1
Zaal 2 Workshop F: Onderbeen amputatie aan de hand van verse preparaten Anton Kerver 2
Zaal 3 Workshop D: De diabetische voet    Joost Bekken en Manon Buijs 3

14.35-14.55  Pauze
14.55 -15.35 Workshopronde 6

Zaal 1 Workshop F: Onderbeen amputatie aan de hand van verse preparaten Anton Kerver 1
Zaal 2 Workshop D: De diabetische voet    Joost Bekken en Manon Buijs 2
Zaal 3 Workshop E: Andere amputaties en complicaties Bo Reichmann en Koen vd Luijtgaarden 3

15.40-16.10 Plenair Revalidatie arts Loes de Kruijff 1,2,3

16.10-16.25 Plenair Wrap-up en afsluiting Bart-Jeroen Petri en Manon Buijs 1,2,3,

16.30 Borrel   
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 
Welkom en inleiding 
Sprekers: Bart-Jeroen Petri en Manon Buijs 
 
Sprekers 
Bart-Jeroen Petri heeft medicijnen gestudeerd en is opgeleid tot chirurg in Rotterdam. Naast 
zijn studie en opleiding is hij gepromoveerd op het genetisch gedrag van tumoren in het 
bijniermerg (phaeochromocytomen en hoofd- hals paragangliomen). Na zijn differentiatie 
Vaatchirurgie in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam heeft hij een fellowship vaatchirurgie 
van anderhalf jaar in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gedaan. Op 1 april 2016 is hij 
begonnen als vaatchirurg in het UMC Utrecht met als specialisaties perifeer arterieel 
vaatlijden, toegangschirurgie en niertransplantaties.  

Manon Buijs werkt sinds dit jaar als vaatchirurg in het Haaglanden Medisch Centrum. 
https://nl.linkedin.com/in/manon-buijs-md-phd-febvs-1b9495a3 

Inhoud 
Bart-Jeroen Petri en Manon Buijs zorgen voor een introductie van de cursus waarbij zij uitleg 
geven over het programma en de inhoud van deze cursus. 

 
Plenaire sessie: Algemene introductie veneus 
Spreker: Dorothée Nieuwenhuis en Anna Prent 
 
Sprekers 
Dorothée Nieuwenhuis is vaatchirurg (endovasculair gecertificeerd). Sinds 2017 werkzaam in 
het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. Tevens een dag per week werkzaam in Bergman 
Clinics voor de Spataderzorg. 
 
Anna Prent is vaatchirurg in Londen sinds 2017. Werkzaam bij the Royal Free Hospital. 
Gespecialiseerd in complex endovasculair aorta en diep veneuze chirurgie. 
 
Inhoud 
Aan bod komen zowel oppervlakkige als diep veneuze pathologie. De etiologie, symptomen, 
diagnostiek en de behandeling van beiden. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 
• klachten herkennen van oppervlakkige en diep veneuze pathologie 
• de meest voorkomende behandelingen beschrijven 
• verzekerde en onverzekerde zorg benoemen 
• enkele ziektebeelden beschrijven (bv DVT, May-Turner, post-trombotisch syndroom, 

Pelvic Congestion Syndrome, ulcus cruris venosum, ulcus van Martorell) 
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Aanbevolen literatuur 
• Richtlijn ESVS t.a.v. diep veneuze pathologie: https://www.ejvs.com/article/S1078-

5884(20)30868-6/fulltext 
• Richtlijn Veneuze pathologie - Ulcus cruris venosum: onderdelen 

diagnostiek/anamnese/lichamelijk onderzoek/veneus duplex onderzoek/enkel arm 
index en teendrukmeting 

 
Voorbereiding 
Bekijk de filmpjes: 
• Behandeling oppervlakkige veneuze insufficiëntie Angiodynamics: 

https://youtu.be/kogQ_etHGSI 
• Ontstaan DVT: 

https://youtu.be/YgENAX40DPI 
 
Take home points 
• Klinische verschil arteriële en veneuze insufficiëntie 
• Onderschat (m.n. diep) veneuze pathologie niet 

 
 
Plenaire sessie: Inleiding in de duplex 
Spreker: Wouter van der Veen 
 
Spreker 
Wouter van der Veen is als Vasculair Diagnostisch Laborant werkzaam in het Meander MC te 
Amersfoort, waar duplex in de volle breedte wordt ingezet. Daarnaast geeft hij in het hele 
land scholing over alles wat met vaatonderzoek te maken heeft. 
 
Inhoud 
De presentatie “inleiding in duplexonderzoek” gaat over de achtergronden van de 
duplextechniek. Daarnaast wordt besproken hoe de duplex specifiek inzetbaar is bij 
onderzoek naar veneuze insufficiëntie, zowel op gebied van instellingen, als hoe afwijkingen 
af te beelden zijn. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel weet de deelnemer: 
• hoe duplex wel én niet te gebruiken voor vaatonderzoek 
• wat veneuze insufficiëntie is en hoe dit aangetoond of uitgesloten kan worden 
• wat de valkuilen zijn van duplexonderzoek 
 
Take home points 
Een goed spataderonderzoek hangt af van de apparatuur en van kennis, kunde en ervaring 
van de onderzoeker. 
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Workshop A: Diagnostiek en behandeling van oppervlakkige en diep veneuze
 pathologie 

Spreker: Dorothée Nieuwenhuis en Anna Prent 
 
Sprekers 
Dorothée Nieuwenhuis is vaatchirurg (endovasculair gecertificeerd). Sinds 2017 werkzaam in 
het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. Tevens een dag per week werkzaam in Bergman 
Clinics voor de Spataderzorg. 
 
Anna Prent is vaatchirurg in Londen sinds 2017. Werkzaam bij the Royal Free Hospital. 
Gespecialiseerd in complex endovasculair aorta en diep veneuze chirurgie 
 
Inhoud 
In deze sessie bespreken we verschillende behandelingen voor oppervlakkige en diep 
veneuze insufficiëntie.  
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 
• klachten herkennen van oppervlakkige en diep veneuze pathologie 
• de meest voorkomende behandelingen beschrijven 
• verzekerde en onverzekerde zorg benoemen 
• enkele ziektebeelden beschrijven (bv DVT, May-Turner, post-trombotisch syndroom, 

Pelvic Congestion Syndrome, ulcus cruris venosum, ulcus van Martorell) 
 
Aanbevolen literatuur 
• Richtlijn ESVS t.a.v. diep veneuze pathologie: https://www.ejvs.com/article/S1078-

5884(20)30868-6/fulltext 
• Richtlijn Veneuze pathologie - Ulcus cruris venosum: onderdelen 

diagnostiek/anamnese/lichamelijk onderzoek/veneus duplex onderzoek/enkel arm 
index en teendrukmeting 

Voorbereiding 
Bekijk de filmpjes: 
• Behandeling oppervlakkige veneuze insufficiëntie Angiodynamics: 

https://youtu.be/kogQ_etHGSI 
• Ontstaan DVT: 

https://youtu.be/YgENAX40DPI 
 
Take home points 
• Klinische verschil arteriële en veneuze insufficiëntie 
• Onderschat (m.n. diep) veneuze pathologie niet 
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Workshop B: Oefenen met de duplex 
Spreker: Wouter van der Veen en Wouter Westerhuis 

Sprekers 
Wouter van der Veen is als Vasculair Diagnostisch Laborant werkzaam in het Meander MC te 
Amersfoort, waar duplex in de volle breedte wordt ingezet. Daarnaast geeft hij in het hele 
land scholing over alles wat met vaatonderzoek te maken heeft. 

Wouter Westerhuis 
Wouter Westerhuis is 12 jaar werkzaam als echografist en duplexlaborant in het UMC 
Utrecht. Tevens is hij 4 jaar praktijkcoördinator en werkzaam als gastdocent bij MBRT-
opleidingen. 
 
Inhoud 
De workshop “oefening veneus duplexonderzoek” gaat in op de juiste uitvoering van het 
duplex-onderzoek. Wat is de juiste houding van de patiënt, wat is het onderzoeksgebied, 
welke anatomische landmarks worden er gebruikt en hoe zijn sufficiënt en insufficiënt van 
elkaar te onderscheiden. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel weet de deelnemer: 
• hoe patiënt en apparatuur geoptimaliseerd worden voor vaatonderzoek 
• hoe veneuze inufficiëntie aangetoond of uitgesloten kan worden 
• welke landmarks er gebruikt worden 
 
Aanbevolen literatuur 
• Making sense of vascular ultrasound (Kenneth Myers&Amy Clough) 
• Vascular ultrasound how why when (Abigail Thrush&Tim Hartshorne) 

Voorbereiding 
Cursisten zijn elkaars proefpersonen bij deze workshops. Houd rekening met kleding. 
 
Take home points 
• Veneuze insufficiente scan? Altijd staand.   
• Kan een patiënt staan? En is het been echografisch toegankelijk? 
• Duplex beenbenen is niet zomaar even “een scan” 
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Workshop C: Lijnen en de mogelijke complicaties 
Spreker: Maarten Speijers en Aron Bode 
 
Spreker 
Maarten Speijers werd opgeleid tot vaatchirurg in het UMCG en het Isala ziekenhuis te 
Zwolle en volgde nadien fellowships in het LUMC en Sint Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. 
Momenteel is hij werkzaam als vaatchirurg in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort, 
waarbij de toegangschirurgie speciale interesse heeft. 
 
Aron Bode werkt sinds 2020 als endovasculair vaatchirurg in het CWZ. Zijn opleiding genoot 
hij in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en in het MUMC+. In 2012 promoveerde hij op 
Pre-operative imaging techniques and computational modeling. 
 
Inhoud 
Kennen en herkennen van de pitfalls en complicaties van lijnplaatsingen 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 
• benoemen wat de pitfalls zijn bij het plaatsen van een centraal veneuze lijn 
• eventuele complicaties na het plaatsen van een centraal veneuze lijn herkennen 
• de noodzaak beschrijven van ondersteunende beeldvormende technieken bij het 

plaatsen van een centraal veneuze lijn            

Voorbereiding 
Lees het volgende artikel: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6650175/pdf/cureus-0011-
00000004717.pdf 
 
Take home points 
• Plaats de juiste catheter voor de juiste indicatie  
• Ken/Herken de pitfalls en complicaties van lijnplaatsingen 

 

Workshop D: De diabetische voet 
Spreker: Joost Bekken en Manon Buijs 
 
Spreker 
Joost Bekken is als vaatchirurg werkzaam in het NWZ. Hij genoot zijn opleiding in het 
Maasstad Ziekenhuis, het Erasmus Medisch Centrum (2013-2019) en het Rijnstate 
Ziekenhuis (2019-2020). 
 
Manon Buijs werkt sinds dit jaar als vaatchirurg in het Haaglanden Medisch Centrum. 
https://nl.linkedin.com/in/manon-buijs-md-phd-febvs-1b9495a3 
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Inhoud 
In het college diabetische voet gaan we in op de (vaatchirurgische) facetten van de etiologie 
en behandeling van de diabetische voet. Verder komt de omvang van het probleem aan bod. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• kan de deelnemer de diabetische voet classificeren 
• kent de deelnemer PAD en diabetische voet; etiologie en behandeling 
• kent de deelnemer een multidisciplinaire aanpak 
 
Literatuur: 
Hyperlink: https://iwgdfguidelines.org/guidelines/guidelines/ 
 
Take home point 
Diabetische voet: een onderschat probleem in onze dagelijkse praktijk. 
 
Voorbereiding 
Denk na over de vraag: wie staat centraal in de multidisciplinaire aanpak van de diabetische 
voet? 
 
 
Workshop E: Andere amputaties en complicaties 
Spreker: Bo Reichmann en Koen van de Luijtgaarden 
 
Spreker 
Boudewijn Reichmann is werkzaam als als Chirurg-vasculair-endovasculair in het ZGT in 
Almelo. Hij is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht en in 2013 daar 
gepromoveerd met het proefschrift: Therapeutic perspective of the revascularised carotid 
artery. 
 
Koen van de Luijtgaarden is Vaatchirurg in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam sinds 2020. 
https://nl.linkedin.com/in/koen-van-de-luijtgaarden-05a76a37 
 
Inhoud 
De sessie gaat over techniek en indicaties van verschillende amputatieniveaus in de onderste 
extremiteit. Wanneer kies je voor welk niveau en wat zijn dan de tips en tricks maar met 
name ook de pitfalls bij dergelijke ingrepen. 

Het kiezen van het juiste niveau bij amputaties waarbij zo veel mogelijk functionaliteit en 
kwaliteit van leven gewaarborgd blijft is erg belangrijk binnen de amputatiechirurgie. Goed 
kijken naar niveau van functioneren van de patiënt en eventuele revalideerbaarheid is 
essentieel. Hierop moet de keuze gemaakt worden welke ingreep geïndiceerd is.  

Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• heeft de deelnemer kennis over verschillende niveaus van amputaties in de onderste 

extremiteit 
• weet de deelnemer wanneer je voor welke ingreep kiest 
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• kent de deelnemer techniek van de verschillende ingrepen 
• weet de deelnemer wat te doen maar met name wat niet te doen bij verschillende 

patiënten 
  

Take home points 
• Kijk goed naar revalideerbaarheid en doelen bij elke specifieke patient voordat je een 

amputatieniveau kiest 
• Time is tissue! 

 

Workshop F: Onderbeen amputatie aan de hand van verse preparaten 
Spreker: Anton Kerver 
 
Spreker 
Anton Kerver is aios plastische chirurgie in het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam. 
 
Inhoud 
In deze sessie worden de chirurgisch relevante anatomie voor onderbeensamputaties en 
de behandeling van het compartiment syndroom behandeld. 
 
Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 
• heeft de deelnemer kennis van de chirurgisch relevante anatomie voor onderbeens-

amputaties en de behandeling van het compartiment syndroom.  
 
Aanbevolen literatuur 
Sobotta: onderbeens anatomie 
 
Take home points 
• Veilige benadering en volledig openen van alle onderbeenscompartimenten 
• Adequate techniek voor spnningsloze sluiting na onderbeensamputaties 

 

Plenaire sessie: Revalidatie-arts 
Spreker: Loes de Kruijff 
 
Spreker 
Loes de Kruijff is revalidatiearts in R.C. de Hoogstraat en behandelt patiënten na een 
amputatie, met een dwarslaesie, na trauma, en post IC patiënten (waaronder COVID). Zij 
doet promotieonderzoek naar kwaliteit van leven en participatieniveau van de gewonde 
militairen uit Afghanistan. 
 
Inhoud 
Amputatie door de bril van de revalidatiearts; wat zijn wensen ten aanzien van stomp-
vorming, hoe verloopt het prothetiseringsproces, wat is het verwachten functionele niveau? 
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Leerdoelen 
Na afloop van dit onderdeel: 

• kan de deelnemer de patiënt informeren waar deze informatie kan vinden over de fase 
na de amputatie 

• kan de deelnemer de stappen in het protheseproces beschrijven en hoe een prothese is 
opgebouwd                

• heeft de deelnemer inzicht in mogelijkheden/onmogelijkheden van een prothese 
 
Aanbevolen literatuur 
Richtlijn amputatie en prothesiologie onderste extremiteit, downloaden via 
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/amputatie_prothesiologie_onderste_extremiteit/star
tpagina_-_amputatie_en_prothesiologie_onderste_extremiteit.html 
 
Voorbereiding 
Bekijk de websites 
https://kortermaarkrachtig.com/ (zie ook brochure en folders onder publicaties) 
https://levenmetamputatie.nl/ 
 
Take home point 
Amputatie en prothetisering is een samenwerking van chirurg en revalidatiearts, zowel 
preoperatief als postoperatief 
 
 
Wrap-up en afsluiting 
Sprekers: Bart-Jeroen Petri en Manon Buys 

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

  

Voornaam Achternaam Ziekenhuis
Groep 1
Chris Aarts Rijnstate Ziekenhuis - Locatie Arnhem

Marjolein Ankersmit

Elke Arts Ziekenhuis Gelderse Vallei

Diederik van Bakel Erasmus MC Kanker instituut

Chantal den Bakker Spaarne Gasthuis - Locatie Hoofddorp

Siebe de Boer Erasmus MC Kanker instituut

Yannick Brammerloo Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis - Locatie Waalwijk

Hylke Brenkman Meander Medisch Centrum - Locatie Amersfoort

Lars Brouwers Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis - Locatie Tilburg

Linde Busweiler

Eva van Delft Amsterdam UMC - VUmc

Siem Dingemans Amsterdam UMC - Locatie AMC

Roderick Rolf Dulfer

Groep 2

Joline de Groof Tergooi Ziekenhuis - Locatie Hilversum

Jan Hagemans Erasmus MC

Simone ter Hoeve-Boersema Maasstad Ziekenhuis

Lodewijk de Jong

Jennifer Jongen Meander Medisch Centrum - Locatie Amersfoort

Thomas Koedam Dijklander Ziekenhuis - Locatie Hoorn

Merel Lubbers Martini Ziekenhuis

Yannick t Mannetje

Arne de Niet

Annemarie van Nistelrooij Erasmus MC Kanker instituut

Dominique Olthof OLVG

Christel de Raaff OLVG

Yvonne Roebroek

Marjolijn Rots Universitair Medisch Centrum Utrecht

Groep 3

Caroline Selles Erasmus MC

Max Senders Leids Universitair Medisch Centrum

Diederik Smeeing Slingeland Ziekenhuis

Marc Stevenson Deventer Ziekenhuis

Fanny Stoop Radboudumc 

Nicky Stoop Radboudumc 

Casper Tax Haaglanden Medisch Centrum-Lokatie Westeinde

Inne den Toom Erasmus MC

Martine Uittenbogaart

Linda Visser Deventer Ziekenhuis

Otis Vrielink

Fleur de Vries

Djurre de Waard Meander Medisch Centrum - Locatie Amersfoort

Emma Westerduin Tergooi Ziekenhuis - Locatie Blaricum

Niek Zonnebeld Maastricht UMC+
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7. LOCATIE EN PLATTEGROND 
 
Locatie 
Deze cursus wordt gehouden in Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst 
Adres: 
Langelaan 3 
2211 XT Noordwijkerhout 
 
Met de auto: 
Parkeren kan gratis op het parkeerterrein van Hotel Leeuwenhorst. 
Een routebeschrijving is hier te vinden. 
 
Met de trein: 
Vanaf station Leiden Centraal: neem bus 31 en stap uit bij Vuurbaak, Katwijk. Vanaf hier 
neemt u lijn 90 en stapt u uit bij Langelaan.  
Vanaf station Den Haag Centraal: neem bus 90 naar Lisse en stap uit bij Langelaan.  
 
  
8. ALGEMENE INFORMATIE 
 
Presentie 
U wordt geacht bij aanvang van de cursusdag de presentielijst af te tekenen. Als u niet 
aanwezig bent bij de start van het programma, kunt u niet deelnemen aan de cursus.  
 
U moet bij binnenkomst uw vaccinatiebewijs (CoronaCheck-app) of een negatief 
testbewijs kunnen tonen! Indien u deze niet heeft, kunt u helaas niet toegelaten worden 
tot de cursus, conform de richtlijnen van de locatie. 
 
Evaluatie 
Aan het einde van de cursus ontvangt u een digitaal evaluatieformulier. Wij verzoeken u het 
formulier z.s.m. in te vullen en te retourneren, waarvoor alvast hartelijk dank. Uw mening 
wordt erg op prijs gesteld; wij nemen uw input mee bij de organisatie van de volgende 
editie. 
 
Certificaat van deelname 
Na afloop van de cursus, als u de evaluatie hebt ingevuld, kunt u uw certificaat inzien en 
downloaden in uw persoonlijke omgeving op de NVvH-website. 
 
 
Vragen m.b.t. de CASH cursussen 
Bureau NVvH - Esther Jacobs 
E-mail: opleiding@heelkunde.nl 
085 - 04 81 469 

Vragen m.b.t. uw aanmelding 
B.E.N.G! – Annemarie Kok 
E-mail: cash@bengonline.nl 
06 – 25 23 55 01 

 


