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Fysieke cursussen

Wij verzoeken je op tijd te starten met deze module. Hou rekening met ongeveer 3-5 uur voorbereiding.

Deelnemers

Heb je vragen omtrent de e-learning, dan verzoeken wij je rechtstreeks contact op te nemen met ExpertCollege via de website of telefonisch via 020-5453380.

Instructeursplanning

Hotel
Er is geen hotelovernachting inbegrepen bij de cursus. Indien de cursuslocatie Houten is kan je bijvoorbeeld gebruik maken van het Van der Valk Hotel Houten. Wij adviseren

E-learning

je wel op tijd te reserveren om te voorkomen dat het hotel geen kamers meer beschikbaar heeft.

Voorbereiding

COVID-19

Presentaties

Echografie onderwijs is van essentieel belang voor optimale patiëntenzorg, ook tijdens een pandemie waarbij het zeer bruikbaar is gebleken bij COVID-19 patiënten en het
triëren en behandelen van non-COVID-19 patiënten in een zorgsysteem dat onder druk staat. DEUS blijft zolang het kan dan ook point-of-care echografie onderwijzen met

Locaties

veel zorg voor ieders gezondheid. In verband met de COVID-19 pandemie hebben wij en de cursuslocatie daarom de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en werken wij
onder andere met handschoenen/desinfectie en mondmaskers op geleide van de regelgeving en onze inschatting van de situatie. Uiteraard verwachten wij ook van al onze

Financieel

cursisten en instructeurs dat zij zich daarnaast houden aan de richtlijnen van het RIVM. Mochten de richtlijnen van het RIVM zodanig worden dat jouw cursuseditie niet plaats

!

kan vinden, dan nemen wij via het emailadres van je 'Mijn DEUS' contact met je op.
Website

!

Programma

Producten

08.30 – 08.45 Registratie en ontvangst
08.45 – 09.00 Opening cursus, introductie instructeurs en cursisten

Team

09.00 – 09.30 Introductie (presentatie)

!

09.30 – 10.10 Cor views x4, LVF, rechtsoverbelasting, pericardvocht (presentatie)
10.10 – 10.20 Pauze
10.20 – 12.20 Hand-on oefensessie
12.20 – 13.00 Lunch
13:00 – 13.20 Vena cava inferior, B-lijnen, pleuravocht en vullingsstatus (presentatie)
13.20 – 14.30 Hand-on oefensessie
14.30 – 14.45 Pauze
14.45 – 15.15 ELS (presentatie)
15.15 – 16.50 Hand-on oefensessie (casuïstiek)
16.50 – 17.00 afsluiting + evt groepsfoto

Tijdens de cursus zullen eten, drinken en lunch overdag door ons verzorgd worden.
Wij wensen je veel succes en plezier met de voorbereiding en zien je graag op de cursus.
Met vriendelijke groet,
Het DEUS Team

nieuwe alinea = [ENTER]
nieuwe regel = [SHIFT] + [ENTER]
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