
TWEE-DAAGSE TRAINING 

Summer school
Praktische vaardigheden voor de huisarts
5 EN 6 SEPTEMBER 2019

•  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
€ 935,-    

LOCATIE
T0-22 en snijzaal LUMC

4 praktische vaardigheidscursussen in 
één training

 Opfrissen van uw kennis in slechts twee dagen, 
maar vooral zelf aan de slag met:
•  Gynaecologische vaardigheden

•  Kleine chirurgische verrichtingen

•  Praktische vaardigheden Oogheelkunde

•  Anatomie en Injectietechnieken

ACCREDITATIE 
ABC1 en NAPA: 13 punten

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



Boerhaave Nascholing organiseert jaarlijks een 
aantal vaardighedencursussen voor huisartsen. 
Deze cursussen hebben wij gebundeld en  
bieden wij u aan tijdens deze tweedaagse 
Summer school. Ook physician assistants en 
verpleegkundig specialisten zijn van harte welkom! 

TWEE-DAAGSE TRAINING 

Summer school Praktische vaardigheden voor de huisarts

5 EN 6 SEPTEMBER 2019

DAG 1: OCHTEND
Training gynaecologische competenties
Het is onze bedoeling dat u na korte inleidingen 
vooral zelf aan de slag gaat met het plaatsen van 
een pessarium, inbrengen van verschillende IUD’s 
(koperspiraal en hormoonspiraal) en het plaatsen 
van Implanon om (nog) vaardiger te worden.  
Deze training begeleidt dr. C.D. de Kroon, 
Gynaecoloog, LUMC. 

DAG 1: MIDDAG
Kleine chirurgische handelingen
Deze vaardigheidstraining biedt u een prettige 
mogelijkheid om in de snijzaal van het LUMC uw 
kennis en vaardigheden onder de deskundige 
begeleiding van drs. J.A. van Schaik, vaatchirurg, 
LUMC en drs. R.E. Genders, dermatoloog, LUMC  
weer up-to-date te krijgen.
 

DAG 2: OCHTEND
Praktische oogheelkunde
Na een demonstratie van een excochleatie van een 
chalazion (film of demonstratie op patiënt) krijgt u 
de mogelijkheid om onderstaande vaardigheden te 
oefenen onder toeziend oog van drs. S.W. Genders, 
oogarts, LUMC. 
 

DAG 2: MIDDAG
Anatomie en injectietechnieken
Het goed kunnen injecteren in een gewricht is van 
groot belang. Deze praktische training bestaat uit 
twee workshops en richt zich hoofdzakelijk op 
injectietechnieken bij de knie en de schouder. 
We starten de training met een kort theoretisch 
deel over de indicaties, het doel van de injecties  
en de verschillende middelen in geval van artrose.  
Daarna gaat u zelf aan de slag.
drs. F.P. Jansen, anatoom, LUMC
dr. H.M.J. van der Linden, orthopedisch chirurg, LUMC

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

PROGRAMMA


