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Inleiding 

 

Welkom bij de tweede cursus (CASH 1.2) in de (voor)opleiding van de heelkunde met als thema: 

 

 

Operatieve technieken en de OK 

 

Het eerste opleidingsjaar bestaat uit vier cursussen, die thematisch zijn ingericht. Gezien de COVID-19 

ontwikkelingen vindt deze cursus niet fysiek plaats op Papendal, maar hebben we een deel van de 

oorspronkelijke inhoud online beschikbaar gemaakt. De dag bestaat uit verschillende plenaire sessies en 

kent pauzes tussendoor.  

 

De sprekers zullen proberen om ook in deze online vorm interactie tot stand te brengen, bijvoorbeeld door 

het gebruik van een Q&A en een quiz.  

 

De cursuscoördinatoren wensen u veel plezier bij deze cursus. We hopen dat de volgende cursussen weer 

fysiek mogen worden aangeboden, maar zijn hierin gebonden aan de wettelijke kaders. Uiteraard zult u 

tijdig geïnformeerd worden. 

 

Namens de cursusorganisatie, 

dr. Rogier Simmermacher, voorzitter CASH en chirurg UMC Utrecht. 
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Programma 

 

 Tijd Onderwerp Sprekers 

 10.30– 10.35 Welkom / Introductie / Uitleg Maarten Bronkhorst 

Rogier Simmermacher 

1. 10.35 – 11.05 Crew Resource Management Oliver Jung 

Rian Wijkmans 

 11.05 – 11.15 Pauze  

2. 11.15 – 12.15 Chirurgisch instrumentarium Guy Vijgen  

Erik Versluis 

 12.15 – 13.00 Lunchpauze  

3. 13.00 – 13.30 Infuus / Medicatie (verdieping) Bas Schouwenberg 

4. 13.30 – 14.00 Duurzaamheid op de OK Ivar de Bruin 

 14.00 – 14.15 Pauze  

5. 14.15 – 14.45 ‘Kleine’ chirurgische ingrepen Marc van Tilburg 

 14.45 – 15.00 Afsluiting Maarten Bronkhorst 

Rogier Simmermacher 

 

  

  



   

  

  

5  

 Leerdoelen en literatuur 

 1. Crew Resource Management 

Sprekers: Oliver Jung en Rian Wijkmans 

 Leerdoelen: 

• Kennis van de oorsprong en de doelstelling van Crew Resource Management 

• Toepassing van CRM-principes in de zorg met de focus op de operatieve setting 

• Human performance en human performance limitations, non-technical skills 

• shared mental model, situation awareness, workload, communication models 

• CRM en simulatietraining 

  Literatuur: 

•  Film: ‘just a routine operation’, Elaine Bromiley https://www.youtube.com/watch?v=JzlvgtPIof4 

 

2. Chirurgisch instrumentarium 

Sprekers: Guy Vijgen en Erik Versluis 

 Leerdoelen: 

Het leerdoel van deze workshop is het opdoen van basale kennis omtrent chirurgisch instrumentarium. Aan 

het eind van de workshop weet je meest gebruikte instrumenten voor de algemene heelkunde te benoemen 

en toe te passen op de operatiekamer. 

Literatuur: 

Download de app Snijgerei app via www.snijgerei.nl en speel de quiz een aantal keer (de database voorziet 

in steeds nieuwe quizvragen).  

 

Tevens vragen wij om deze 2 instructies kijken van Moviesurg:  

  Lichtenstein: http://www.moviesurg.com/hernia.html  

  Open appendectomie: http://www.moviesurg.com/appendix.html  

 

Tijdens de cursus zullen we aandacht besteden aan de instrumenten die voor deze ingrepen nodig zijn, 

probeer hier van tevoren in gedachten al een overzicht van te krijgen met hulp van de app of door in je 

kliniek te kijken wat er wordt gebruikt. 

 

3. Infuus / Medicatie (verdieping): 

Spreker: Bas Schouwenberg 

 

Leerdoelen: 

De AIOS kan op een adequaat infuusbeleid opstellen voor een chirurgische patiënt. 

De AIOS kan besluiten nemen over het gebruik van antistollingsmedicatie en bloedingsproblemen als gevolg 

van medicatie bij een chirurgische patiënt. 

 

Literatuur: 

Zie attachment: Infuus – Medicatie (verdieping). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JzlvgtPIof4
http://www.moviesurg.com/hernia.html
http://www.moviesurg.com/appendix.html
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4. Duurzaamheid op de OK: 

Spreker: Ivar de Bruin 

 

Leerdoelen: 

Na afloop weet de deelnemer wat het percentage CO2 uitstoot in de zorg is. 

Na afloop weet de deelnemer wat de hoogste uitstoot in de zorg veroorzaakt. 

Na afloop weet de deelnemer wat is het laaghangende fruit is. 

 

Literatuur: 

Zie attachment: Duurzaamheid op de OK, 1 

Zie attachment: Duurzaamheid op de OK, 2  

 

 

5. ‘Kleine’ chirurgische ingrepen: 

Spreker: Marc van Tilburg 

 

Leerdoelen: 

Na afloop kan de deelnemer inschatten welke poliklinische verrichtingen de AIOS zelfstandig kan uitvoeren. 

Na afloop weet de deelnemer hoe een cutane en subcutane laesie te benaderen en een differentiaal 

diagnose te maken.  

Na afloop kan de deelnemer aan de hand van de werkdiagnose een plan maken de afwijking te behandelen, 

dan wel weet de AIOS in te schatten welke afwijkingen zelfstandig of welke onder supervisie moeten 

worden geopereerd. 

 

Literatuur: 

  https://books.google.nl/books/about/Kleine_chirurgische_ingrepen.html?id=iMTeDAAAQBAJ&print

 sec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y 

  http://www.jem-journal.com/article/S0736-4679(15)00601-0/fulltext#tbl2- 

 

Onderstaande filmpjes van Incision zijn korte filmpjes en vergen daarmee weinig voorbereidingstijd. 

De titel van het programma is: NVVH CASH Cursus Basis Operatieve Technieken. 

Voor zowel deelnemers die al toegang hebben tot Incision (via het ziekenhuis) als voor deelnemers voor wie 

dat niet geldt is de registratiecode NVVHCC. 

Volg de onderstaande stappen om te registreren: 

 

1. Ga naar:  academy.incision.care 

2. Selecteer "Sign Up" in de rechterbovenhoek van de webpagina. 

3. Klik op optie 1 "Get free access with registration code” 

4. Vul de hierboven opgegeven registratiecode in (Code: NVVHCC) 

5. Vul de overige informatievelden in met naam, e-mailadres en wachtwoord naar keuze. 

6. Wacht tot de geautomatiseerde e-mail arriveert om de registratie te voltooien. 

 

https://books.google.nl/books/about/Kleine_chirurgische_ingrepen.html?id=iMTeDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y
https://books.google.nl/books/about/Kleine_chirurgische_ingrepen.html?id=iMTeDAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y
http://www.jem-journal.com/article/S0736-4679(15)00601-0/fulltext#tbl2-
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Algemene informatie 

 

Locatie 

De cursus wordt online verzorgd vanuit het Amsterdam Skills Centre 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 en omdat je deze nodig hebt voor de Kahoot quiz. Naast de 

presentaties zijn interactieve onderwijsvormen opgenomen in het programma, zoals chat, Q&A en een 

Kahoot quiz. 

 

Inloggen 

Een dag voor de sessie krijgt u een wachtwoord opgestuurd om op de beveiligde omgeving in te loggen. Dit 

kan met elke browser. Met het wachtwoord en e-mail logt u vervolgens in op: 

http://asc.amsterdam/academy 

 

Online 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 quizzen of polls. Blijf dus online alert en aanwezig 

zodat we van eenieder de resultaten van enquêtes en quizzen binnen krijgen. Als u vragen heeft, kunt u dit 

kenbaar maken in het Q&A venster naast de poll.   

 

FAQ 

Vraag: het lukt niet om in te loggen 

Antwoord: stuur een mail naar: info@asc.amsterdam en 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 

 

Vraag: ik wil een vraag stellen 

Antwoord: dit kunt u kenbaar maken door de Q&A-functie te gebruiken naast de livestream 

 

Vraag: helaas kon ik niet de hele cursus volgen, kan ik de cursus nog ergens terugkijken? 

Antwoord: ja, het is mogelijk om de cursus achteraf terug te kijken. Dit is alleen mogelijk voor aios die zich 

hebben ingeschreven voor CASH 1.2 

 

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.  

http://asc.amsterdam/academy
mailto:info@asc.amsterdam
mailto:opleiding@heelkunde.nl
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Meer informatie 

Voor vragen m.b.t. uw aanmelding: 

Julie Goossens 

B.E.N.G! 

Torenlaan 5b 

1402 AT Bussum 

cash@bengonline.nl 

06 2040 2979 

Vragen inzake de CASH cursussen: 

Bureau NVvH 

Marlou Toussaint/Esther Jacobs 

opleiding@heelkunde.nl  

   

mailto:cash@bengonline.nl
mailto:opleiding@heelkunde.nl

