
VAARDIGHEIDSTRAINING – ÉÉN DAGDEEL 

Oogheelkunde voor huisartsen
VRIJDAG 3 MEI 2019 ’SMORGENS (09.00-12.15 U), ’S MIDDAGS (13.00-16.15 U)

•  Insight in the 3D-morphology 
of CAT from prenatal development 
to long term follow up

•  Introduction of different aspects 
of CAT by a panel of cardiac 
surgeons, paediatric/GUCH 
cardiologists, morphologists, 
embryologists, geneticist

•  Hands-on sessions with 
post-mortem specimens

DOELGROEPEN
Huisartsen, specialisten ouderen -
geneeskunde, physician assistants.

PRI JS
€ 165,-    

LOCATIE
T0-22 en snijzaal LUMC

•  Een kwalitatieve goede en geaccrediteerde 
nascholing waar u in uw praktijk wat aan 
heeft!

•  Een intensieve training waarbij u veel 
kunt oefenen.

ACCREDITATIE 
ABC 1, NAPA; 3 punten

Voor informatie en aanmelding gaat u naar: 
www.boerhaavenascholing.nl

rlammerink
Sticky Note
graag een spatie tussen 's morgens;de hoofdletters U achter de tijden kunnen wel weg.



Het komt vaak voor dat u als huisarts te maken 
krijgt met een patiënt met oogklachten. In deze 
praktische cursus oefent u de vaardigheden van 
het inspecteren van het oog, het verwijderen van 
een corpus alienum en een incisie van een 
chalazion.
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Drs. S.W. Genders, oogarts LUMC 
We starten met een korte presentatie over het 
herkennen van een chalazion en hoe u deze 
(conservatief) het beste kunt behandelen. Aan de 
hand van enkele video’s nemen we ook de 
chirurgische behandeling van het chalazion den 
stap voor stap met u door.   Als er een patiënt is 
krijgt u een live demonstratie te zien. U leert wat 
u juist wel en niet moet doen.  
 
U krijgt een stapsgewijze instructie voor het 
verwijderen van een corpus alienum in de cornea 
en u leert wat u juist wel en niet moet doen. 
De opgedane kennis gaat u met een boortje 
meteen uitproberen op koeienogen.

U leert de klachten van een corpus alienum te 
herkennen. Stap voor stap gaat u leren hoe u een 
uitvoerige uitwendige inspectie van oog en 
oogleden kunt uitvoeren. U oefent het toedienen 
van oogdruppels en het everteren van het 
bovenooglid. 
• Exochleatie chalazion (film of demo-patiënt) 
• Inspectie of en verwijderen corpus alienum 
• Verwijderen corpus alienum met boor en naald 
 

Voor informatie en aanmelding gaat u naar:  
www.boerhaavenascholing.nl

PROGRAMMA

rlammerink
Sticky Note
zie ajb de vorige stickynote


