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1. INLEIDING 
 

Beste aios, 

Welkom bij de CASH-cursus TRAUMA-1 (CASH 2 TR-1): één van de verplichte onderdelen van 

je opleiding tot chirurg. 

Elke dienst worden we geconfronteerd met patiënten die één of meerdere letsels hebben 

opgelopen. Om ervoor te zorgen dat zij optimaal functioneel herstellen, doen we ons best 

om de juiste diagnose te stellen en een adequaat behandelplan te maken. Ook proberen we 

zo min mogelijk letsels te missen, hoewel dit ons allemaal wel eens overkomt. 

Het doel van deze cursus is om handvatten te geven voor de dagelijkse praktijk. Daarom is er 

een gevarieerd programma samengesteld. We gaan in op massaal bloedverlies en de 

pathofysiologie van trauma. We besteden aandacht aan thoraxdrainage en brandwonden. 

Tot slot behandelen we het lichamelijk onderzoek en diagnostiek van de meest 

voorkomende letsels van hand/pols en voet/enkel. 

De dag wordt afgesloten met een plenaire sessie met alle andere CASH cursussen op deze 
dag, waarbij in een ‘college-tour’-achtige setting u als, aios, de voorzitter van de NVvH kunt 
bevragen. Na afloop valt er genoeg na te praten tijdens de informele gezamenlijke borrel 
voor alle CASH-cursisten en sprekers. 
 

Succes met de voorbereidingen en tot 9 november! 

 

Met vriendelijke groet, 

Cursuscoördinatoren CASH 2 TR-1 

Guido Stollenwerck – traumachirurg – Alrijne ziekenhuis 

Jeroen Bransen – traumachirurg – MUMC+ 

 

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  

33 Primaire opvang en triage van traumapatiënten 

34 Polytrauma 

35 Extremiteitsletsel 

37 Brandwonden 

 

Toevertrouwde Handelingen Jaar 2-4 

• Chirurgische wondbehandeling 

• Behandeling van fracturen 

• Primaire opvang en triage traumapatiënt 

 

 

3. ALGEMENE LEERDOELEN VAN DE CURSUS 
 

Na afloop van deze cursus kan de deelnemer: 

• de basale pathofysiologie van trauma beschrijven 

• verschillende interventies beschrijven die noodzakelijk zijn bij massaal bloedverlies  

• beschrijven wat de indicaties, de techniek, en de complicaties zijn van het plaatsen van 

een thoraxdrain 

• brandwonden beoordelen en de eerste behandeling starten 

• de meest voorkomende hand- en polsletsels op de spoedeisende hulp adequaat 

herkennen en een behandelplan opstellen 

• beschrijven welke diagnostiek nodig is om een behandelplan op te stellen voor 

enkelfracturen en complexe voetletsels  

 

 

 
Na afloop kan de deelnemer … opstellen 
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4. PROGRAMMA 
 

 

  

Tijd Zaal Programma CASH 2 -TR-1_ 9 november 2021 Docent/instructeur Groep

08.30 South blvd Ontvangst en inschrijving

09.00 - 09.15  Welkom en inleiding Jeroen Bransen en Guido Stollenwerck 1,2,3

09.15 - 09.45 B9 Pathofysiologie van trauma Koen Lansink 1,2,3

09.50 - 10.40 Workshopronde 1

B9 Workshop A: Massaal bloedverlies: hemostase en transfusie Joost Peters en Mark van Vledder 1

B11 Workshop B: Management van het thoraxletsel: thoraxdrainage Joris van de Broek 2

B13 Workshop C: Beoordeling en eerste behandeling van brandwonden Annebeth de Vries en Kiran Baran 3

10.40 - 11.00 Atrium blvd Pauze

11.00 - 11.50 Workshopronde 2

B9 Workshop A: Massaal bloedverlies: hemostase en transfusie Joost Peters en Mark van Vledder 2

B11 Workshop B: Management van het thoraxletsel: thoraxdrainage Joris van de Broek 3

B13 Workshop C: Beoordeling en eerste behandeling van brandwonden Annebeth de Vries en Kiran Baran 1

11.55 - 12.45 Workshopronde 3

B9 Workshop A: Massaal bloedverlies: hemostase en transfusie Joost Peters en Mark van Vledder 3

B11 Workshop B: Management van het thoraxletsel: thoraxdrainage Joris van de Broek 1

B13 Workshop C: Beoordeling en eerste behandeling van brandwonden Annebeth de Vries en Kiran Baran 2

12.45 - 13.45 Erasmus pier Lunchpauze

13.45 - 14.35 Workshopronde 4

B11 Workshop D: Vaak voorkomende handletsels: diagnose en behandeling Jan ten Bosch en Michel Schouten 1

B13 Workshop E: Onderzoek en diagnostiek van voetletsels Tim Schepers en Jochem Hogendoorn 2

14.40 - 15.30 Workshopronde 5

B11 Workshop D: Vaak voorkomende handletsels: diagnose en behandeling Jan ten Bosch en Michel Schouten 2

B13 Workshop E: Onderzoek en diagnostiek van voetletsels Tim Schepers en Jochem Hogendoorn 1

15.30 - 16.00 Atrium blvd Pauze

16.00 - 16.15 B9 Wrap-up en afsluiting Jeroen Bransen en Guido Stollenwerck 1,2,3

16.15 - 17.00 Rotonde College Tour met Prof. dr. J. Bonjer en alle CASH 2 groepen Prof. dr. J. Bonjer 1,2,3

17.00 - 18.00 Atrium blvd Borrel   
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5. SESSIES: BESCHRIJVING, LEERDOELEN EN LITERATUUR  
 

Welkom en inleiding 

Sprekers: Guido Stollenwerck en Jeroen Bransen 

 

Sprekers 

Guido Stollenwerck is werkzaam als chirurg met differentiatie traumachirurgie in het Alrijne 

ziekenhuis. Hij heeft speciale interesse in voet letsels en het Lisfranc letsel in het bijzonder. 

In dit kader is hij hoofdonderzoeker van de lopende ‘Better to Fix or Fuse Study’ (BFF Study). 

Naast het CASH onderwijs is hij actief als ATLS en HMIMS instructeur.   

 

Jeroen Bransen is traumachirurg in het Maastricht UMC+. Behalve de zorg voor de algemene 

populatie traumapatiënten, heeft hij bijzondere interesse in voet- en enkelletsels. Daarnaast 

doet hij onderzoek naar de ontwikkeling van de professionele identiteit van AIOS tijdens hun 

opleiding. 

 

Inhoud 

Guido en Jeroen zorgen voor een introductie van de cursus. Zij geven uitleg over het 

programma dat verdieping geeft in de dagelijkse werkzaamheden van de traumachirurg. 

Gedurende de dag ondersteunen zij het interactieve verloop van het programma.  
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Pathofysiologie van trauma 

Spreker: Koen Lansink  

 

Spreker 

Koen Lansink is sinds 2013 werkzaam in het ETZ. Naast zijn werk als traumachirurg en 

algemeen chirurg is hij medisch manager van het Traumacentrum ETZ en medisch 

coördinator van het Netwerk Acute Zorg Brabant. 

 

Inhoud 

De pathofysiologische processen die door een trauma worden geïnitieerd. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• de pathofysiologische processen die door een trauma worden geïnitieerd benoemen  

• de basis van het DCS principe benoemen  

 

Aanbevolen literatuur 

• Trauma van Moore, Feliciano & Mattox 

• Opfrissen ATLS 
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Massaal bloedverlies: hemostase en transfusie 

Sprekers: Joost Peters en Mark van Vledder  
 

Sprekers 

Joost Peters is werkzaam als traumachirurg in het Radboudumc Level1 traumacentrum en 

MMT arts op de Lifeliner3. Hij komt zo af en toe wat massaal bloedverlies tegen in de 

praktijk. 

 

Mark van Vledder is traumachirurg in het Erasmus MC. Hij houdt zich hier bezig met de 

behandeling van meervoudig gewonde patiënten en heeft een bijzondere interesse in de 

behandeling van complexe letsels van de onderste extremiteit. Daarnaast is hij werkzaam als 

mobiel medisch team arts op de Lifeliner 2. 

 

Inhoud 

De cursisten leren over de chirurgische aspecten van massaal bloedverlies en hemostase. Dit 

in de hele keten van prehospitaal tot aan de afdeling. We geven praktische tips en uitleg in 

combinatie met veel bloederige plaatjes om iedereen wakker te houden gedurende de hele 

sessie. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer: 

• zich een beeld vormen over massaal bloedverlies 

• benoemen hoe massaal bloedverlies te behandelen 

• verschillende interventies beschrijven bij massaal bloedverlies 

 

Aanbevolen literatuur 

• Transfusion of plasma, platelets, and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio and 

mortality in patients with severe trauma: the PROPPR randomized clinical trial. 

JAMA. 2015 Feb 3;313(5):471-82 

• Prehospital fluid resuscitation in hypotensive trauma patients: do we need a tailored 

approach? Injury. 2015 Jan;46(1):4-9 

• Antifibrinolytic drugs for acute traumatic injury. Cochrane Database Syst Rev. 2015 May 

9;(5): 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Trauma_triad_of_death 

 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25647203%22%20%5Co%20%22JAMA.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25173671%22%20%5Co%20%22Injury.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25956410%22%20%5Co%20%22The%20Cochrane%20database%20of%20systematic%20reviews.
https://en.wikipedia.org/wiki/Trauma_triad_of_death


 

 9 

 

Management van het thoraxletsel: thoraxdrainage 

Spreker: Joris van de Broek  
 

Spreker 

Joris van de Broek is werkzaam als fellow longchirurgie en GE-chirurgie in het Albert 

Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht.   

 

Inhoud 

In deze sessie worden de verschillende indicaties voor het plaatsen van een thoraxdrain en 

de valkuilen daarbij besproken. Tevens komen de anatomie en complicaties aan bod. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• kan de deelnemer indicaties voor het plaatsen van een drain benoemen en weet de 

deelnemer wanneer een drain verwijderd kan worden 

• kan de deelnemer complicaties benoemen en voorkomen 

• kan de deelnemer beleid t.a.v. een thoraxdrain met literatuur onderbouwen 

• weet de deelnemer hoe een drainage systeem werkt  

 

Aanbevolen literatuur 

• Richtlijn thoraxdrainage: 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/thoraxdrainage/thoraxdrainage_-

_startpagina.html 

 

  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/thoraxdrainage/thoraxdrainage_-_startpagina.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/thoraxdrainage/thoraxdrainage_-_startpagina.html
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Beoordeling en eerste behandeling van brandwonden 

Sprekers: Annebeth de Vries en Kiran Baran  

Sprekers 
Annebeth de Vries is werkzaam als kinder- en brandwondenchirurg in het Rode Kruis 
Ziekenhuis te Beverwijk. 

Kiran Baran is werkzaam als brandwondenarts i.o. in het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk. 

Inhoud 
Brandwonden zijn er in allerlei verschillende soorten en maten. In deze sessie leren de aios 
een brandwond te beoordelen; zowel op basis van de anamnese als lichamelijk onderzoek. 
Ook gaat deze sessie over de behandeling en wanneer een patiënt doorverwezen moet 
worden naar een brandwondencentrum. 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• kan de deelnemer een goede anamnese afnemen m.b.t. brandwonden 

• kan de deelnemer op basis van lichamelijk onderzoek de grootte en diepte van een 

brandwond beoordelen 

• weet de deelnemer welke eerste hulp maatregelen hij/zij moet nemen bij een 

brandwond 

• kan de deelnemer de eerste behandeling starten bij een brandwond 

• weet de deelnemer wanneer advies te vragen of een patiënt door te moeten verwijzen 

bij brandwonden 

 

Aanbevolen literatuur 

Eerste opvang van brandwondpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en 

verwijzing naar een brandwondencentrum.  

• https://brandwondenzorg.nl/wp-content/uploads/2020/10/Herziening-richtlijn-Eerste-

opvang-van-brandwondpatiënten_DEF.pdf 

 

 

 

 

  

https://brandwondenzorg.nl/wp-content/uploads/2020/10/Herziening-richtlijn-Eerste-opvang-van-brandwondpatiënten_DEF.pdf
https://brandwondenzorg.nl/wp-content/uploads/2020/10/Herziening-richtlijn-Eerste-opvang-van-brandwondpatiënten_DEF.pdf
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Vaak voorkomende handletsels: diagnose en behandeling 

Sprekers: Jan ten Bosch en Michel Schouten  
 

Sprekers 

Jan ten Bosch is werkzaam als traumachirurg in het MUMC+ en houdt zich grotendeels bezig 

met de behandeling van acute en posttraumatische hand- en pols letsels.  

 

Michel Schouten is werkzaam in Ziekenhuis Rivierenland Tiel als Handchirurg en 

Traumachirurg. 

 

Inhoud 

De meest gemiste letsels in de dagelijkse praktijk betreffen handletsels. In deze sessie leren 

de aios aan de hand van casuïstiek enkele veelvoorkomende handletsels te herkennen en 

behandelen. Hierbij ligt de nadruk op het klinisch onderzoek en functionele anatomie van de 

hand. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel: 

• kent de deelnemer de anatomie van het extensor mechanisme 

• is de deelnemer in staat het basale lichamelijk onderzoek van de gewonde hand te 

verrichten 

• kan de deelnemer de meest voorkomende hand- en polsletsels op de spoedeisende hulp 

adequaat herkennen en een behandelplan opstellen 

 

Aanbevolen literatuur 

• de richtlijn handfracturen, 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/handfracturen/startpagina_-_handfracturen.html 

• handletselboek, https://www.nvsha.nl/files/604/handletselboek.pdf 

 

 

  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/handfracturen/startpagina_-_handfracturen.html
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nvsha.nl%2Ffiles%2F604%2Fhandletselboek.pdf&data=04%7C01%7Cjan.ten.bosch%40mumc.nl%7Ce95490d198f345cb935d08d90fd5656b%7C08273b66221040cd8b205cf6cddc279a%7C0%7C1%7C637558231476116406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GwnPbX%2B5Gz4Jl8a02jvfwT99cNoDeH6rkz9vcXEapYA%3D&reserved=0
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Onderzoek en diagnostiek van voetletsels 

Sprekers: Tim Schepers en Jochem Hoogendoorn  
 

Sprekers 

Tim Schepers is traumachirurg in het Amsterdam UMC, tertiair verwijscentrum voor complex 

voet-enkel letsel. Hij is lid van AO Foot Ankle Expert Group en wetenschappelijk actief 

binnen voet-enkel letsels met 150+ publicaties. 

 

Jochem Hoogendoorn is traumachirurg in het HMC. Jochem doet veel wetenschappelijk 

onderzoek naar enkelfracturen. Hij participeert in de richtlijn enkelfracturen en de richtlijn 

open onderbeenfracturen. 

 

Inhoud 

Diagnosticeren van complex voetletsel, instellen juiste initiële behandeling en opstellen van 

uiteindelijke definitieve behandelplan. Indicatiestelling voor behandeling van geïsoleerde 

type B enkelfracturen. Wanneer en op welke wijze fixatie van tertiusfragmenten. 

 

Leerdoelen 

Na afloop van dit onderdeel kan de deelnemer beschrijven: 

• welke verschillende complex voetletsels er zijn en welke aanvullende diagnostiek 

noodzakelijk is, welke operatief behandeld kunnen worden en welke letsels wellicht 

doorgestuurd dienen te worden 

• welke vormen van aanvullende diagnostiek er zijn voor de bepaling van stabiliteit van 

geïsoleerde type B enkelfracturen, en welke veilig niet-operatief behandeld kunnen 

worden 

• wanneer en op welke wijze tertiusfragmenten het beste gereduceerd en gefixeerd 

kunnen worden 

 

Aanbevolen literatuur 

• Zie bijgesloten artikelen 

• https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/enkelfracturen/startpagina.html (H 2 en 4.2) 

 

 
 

Wrap-up en afsluiting 

Sprekers: Guido Stollenwerck en Jeroen Bransen 

 

Inhoud 

Samenvatting van de take home messages en afsluiting van de cursus. 

 
 

 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/enkelfracturen/startpagina.html
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6. GROEPSINDELING 
 

Groepsindeling tot de lunch: groep 1, 2,3 

Groepsindeling na de lunch: Groep 1: Aktürk t/m Klein, Groep 2: Knaapen t/m Visser 

 

 

 

 

 

 

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam

Afram Aktürk

Chantal den Bakker

Marijn van Berckel

Hans Bezstarosti

Björn Blomberg

Siebe de Boer

Willem Bökkerink

Jan Paul Briet

Lars Brouwers

Yvette Claassen

Anne Daniels

Eva van Delft

Sven van Dijk

Roderick Dulfer

Groep 1

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam

Leon van Dullemen

Esmee Engelmann

Kor Hutting

An Jairam

Audrey Jongen

Jorn Kalsbeek

Guus de Klein

Max Knaapen

Mirelle Lagendijk

Pieter Lozekoot

Jacky Luiten

Martijn Marsman

Jorn Meekel

Arne de Niet

Groep 2
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Voornaam Tussenvoegsel Achternaam

Wieke Nijmeijer

Erik Pasveer

Marloes Prins

Fadi Rassam

Eline Reinders Folmer

Selwyn van Rijn

Mark van Roosmalen

Caroline Selles

Lysanne van Silfhout 

Diederik Smeeing

Marc Stevenson

Rutger Stijns

Linda Visser

Groep 3
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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! - Julie Goossens 
E-mail: cash@bengonline.nl 
06 – 2040 2979 

 

https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-noordwijk-conference-centre-leeuwenhorst/plattegrond
mailto:opleiding@heelkunde.nlopleiding
mailto:cash@bengonline.nl

