Algemene informatie
Datum

Donderdag 9 en donderdag 23 maart 2017

Tijd

18.15 – 19.00 uur Inloop voor soep en broodje
19.00 – 22.00 uur Programma
We bieden de deelnemers de mogelijkheid om (kosteloos) een broodje
mee te eten voor aanvang van de scholing. Men kan dit aangeven op de
inschrijfformulier.

Locatie

Maasstadzaal en omringende zalen
Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam

Doelgroep

Verpleegkundigen SEH

Certificaat

Bij volledige deelname (beide avonden) ontvangen de deelnemers een
certificaat.

Accreditatie

Deze scholing is bij de V&VN geaccrediteerd voor 6 punten.

Kosten

€ 225,- (inclusief parkeerkaart € 230,-)

Aanmelden
Aanmelden kan uitsluitend online via www.maasstadziekenhuis.nl/brandwondenseh
Maximaal aantal deelnemers is 45. Bij inschrijving ontvangt u direct een bevestiging van
inschrijving.
Betaling
U ontvangt een factuur op het adres dat u op het inschrijfformulier heeft aangegeven.
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering binnen dan 14 dagen voor aanvang van de scholing vindt er geen restitutie van
het inschrijfgeld plaats. Wel kan een andere deelnemer worden voorgedragen. De nieuwe
deelnemer kan dan zonder extra kosten deelnemen.
Bij annulering langer dan 14 dagen van tevoren vindt volledige restitutie plaats minus € 30,administratiekosten.
Annulering van de scholing
Indien er minder dan 25 deelnemers zijn, behoudt het Maasstadziekenhuis zich het recht voor
de cursus te annuleren en worden de deelnamekosten volledig gerestitueerd.
Vragen
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar André van Es
EsA@maasstadziekenhuis.nl
Voor overige vragen kunt u mailen naar Angelique Janssens
JanssensA@maasstadziekenhuis.nl

UITNODIGING

Brandwonden op de SEH
Donderdag 9 maart en donderdag 23 maart 2017 | 19.00 - 22.00 uur
Deze scholing is bij de V&VN geaccrediteerd voor 6 punten.

Brandwonden op de SEH
Het Maasstad ziekenhuis organiseert op donderdag 9 en 23 maart 2017 een bijzonder
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praktijkgerichte scholing met als thema ‘Brandwonden op de SEH’. Het doel van de scholing

23 maart 2017

is actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht in de opvang van patiënten

19.00 – 19.05

Inleiding en uitleg van de carrousel door André van Es

met brandwonden. Na afloop van de scholing kan de deelnemer de acute verpleegkundige

19.05 – 21.45

Carrousel van 3 workshops, inclusief koffiepauze
1. Praktische wondbehandeling

opvang en behandeling beredeneren en benoemen bij de verschillende brandwondenletsels.

Brandwondenverpleegkundige Ingrid Brosky presenteert het doel en het
Ten tijde van de scholingsperiode krijgen de deelnemers een account en inlogcode voor de

toepassen van het verbinden van brandwonden. Hierbij wordt ingegaan op

Serious Game Brandwonden. Hiermee kan men thuis achter de eigen pc scenario-training

een aantal aspecten zoals comfort, materiaal en functionaliteit.

doen: welke acties moet ik wanneer nemen als er een patiënt met brandwonden wordt

Ingrid Brosky, brandwondenverpleegkundige
2. Casusbespreking van een kind met brandwonden

binnengebracht.

In deze workshop worden een aantal zorgaspecten uiteengezet die
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belangrijk zijn bij brandwonden. Dit zijn de beoordeling van brandwonden,

9 maart 2017

het vochtbeleid, het bepalen van het Totaal Verbrand LichaamsOppervlak

19.00 – 19.05

Inleiding door Rob van Komen, Teamleider BWC

en de bestrijding van pijn.

19.05 – 20.15

Door middel van een praktijksituatie waarbij elektriciteit en chemische stoffen

Aan de hand van vragenlijsten, casuïstiek, formules en beeld worden de

een rol spelen wordt de volledige keten brandwondenzorg behandeld waarbij

aspecten belicht. De deelnemers kunnen hier met elkaar over in discussie

de patiënt uiteindelijk terechtkomt op de SEH van een ziekenhuis.

en de bijbehorende vragen beantwoorden.

Rob van Komen, Teamleider BWC en

Anneke Melissant en Olga Duijndam,

André van Es, gespecialiseerd brandwondenverpleegkundige

beiden brandwondenverpleegkundigen
3. Evaluatie van de Serious Game

20.15 – 20.45

Pauze

20.45 – 21.30

Aan de hand van een casusbespreking wordt de brandwondentheorie in

Aan de hand van de doorlopen Serious Game brandwonden wordt de

relatie gebracht tot het verbrande kind.

eerste opvang van de brandwondenpatiënten besproken. De Serious

Rob van Komen, Teamleider BWC

Game wordt geëvalueerd aan de hand van aspecten voortvloeiend uit de

Introductie Serious Game: hoe werkt het, inloggen, evaluatie, toetsing ed.

praktijkopdracht.

Cees Kuijs, Coördinator Reanimatie & Medical Simulation en

Cees Kuijs, Coördinator Reanimatie & Medical Simulation en

André van Es, gespecialiseerd brandwondenverpleegkundige

André van Es, gespecialiseerd brandwondenverpleegkundige

21.30 – 22.00

21.45 – 22.00
Praktijkopdracht
Men gaat thuis aan de slag met de Serious Game, inclusief instaptoets en eindtoets.

Afsluiting

