Uitnodiging herhalingscursus (module 6) spirometrienascholing “CASPIR”
Voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen, -ondersteuners en –assistentes en hercertificering
Tilburg.
Geachte heer, mevrouw,
U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan bovengenoemde nascholing die COPD & Astma
Huisartsen Advies Groep (CAHAG), voor u mogelijk maakt. Deze herhalingscursus maakt onderdeel uit
van de activiteiten voor hercertificering CASPIR* en wordt door Zorggroep RCH Midden-Brabant
aangeboden als nascholing in het kader van het zorgprogramma COPD.
Datum

Dinsdag 19 maart of woensdag 10 april of dinsdag 2 juli 2019

Locatie

Dinsdag 19 maart en woensdag 10 april De Rooi Pannen,
Dinsdag 2 juli de Postelse Hoeve

Accreditatie
Door de CAHAG worden bij de NHG, de CADP, de NVvPO en de V&VN voor drie punten accreditatie
aangevraagd.
Programma
17.30 uur

Ontvangst met lichte maaltijd

18.00 uur

Aanvang herhalingscursus
- Welkom en inventarisatie vragen
- Casuïstiekbespreking met aandacht voor uitvoering, acceptatie,
beschrijving en interpretatie
- Leerpunten en planning bijeenkomst

19.00 uur

Pauze

19.15 uur

Vervolg bijeenkomst

20.30 uur

Einde bijeenkomst

Kosten module 6:
Huisarts, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes:

€ 70,-

Deze kosten worden geheel door Zorggroep RCH Midden-Brabant gefinancierd.
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CASPIR staat voor COPD & Astma Spirometrie. De cursus is speciaal voor de eerste lijn ontwikkeld door
de afdeling Huisartsgeneeskunde Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Nederlandse
Vereniging van Longfunctie Assistenten (NVLA), de afdeling Praktijkverpleegkundigen van de V&VN en
de CAHAG, met medewerking van het NHG en de NVALT (Nederlandse Vereniging voor Artsen van
Longziekten en Tuberculose, werkgroep longfunctie).

-2Sprekers dinsdag 19 maart 2019
G.H.J. van Roekel, kaderhuisarts astma/COPD, Den Bosch
H.A. Machiels, longarts ETZ, Tilburg
B. Peeters, longfunctieanalist, ETZ, Tilburg
Sprekers woensdag 10 april 2019
F.M. Blessing, kaderhuisarts astma/COPD, Udenhout
J.M.A.M. Retera, longarts ETZ, Tilburg
M. Sipman, longfunctieanalist, ETZ, Tilburg
Sprekers dinsdag 2 juli 2019
G.H.J. van Roekel, kaderhuisarts astma/COPD, Den Bosch
J.H.E.M. Schijen, longarts, ETZ, Tilburg
M. Sipman, longfunctieanalist, ETZ, Tilburg
Annuleringsvoorwaarden Zorggroep RCH Midden-Brabant
De kosten voor de scholing/cursus zijn voor rekening van de Zorggroep RCH Midden-Brabant, mits u
daadwerkelijk deelneemt.
U kunt uw aanmelding voor een scholing/cursus annuleren, dit dient per email te geschieden.
Annuleringskosten
t/m 2 weken voor de cursusdatum kosteloos.
Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van de cursus is Zorggroep RCH Midden-Brabant
gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen.
Bij het niet verschijnen op de cursus zelf, is Zorggroep RCH Midden-Brabant eveneens gerechtigd het
volledige cursusgeld in rekening te brengen.
Inhoud
In deze module van de Caspir-nascholing staat het interpreteren van casuïstiek centraal.
U dient daarom zelf casuïstiek in te brengen. Per praktijk moet een uitgevoerde longfunctiemeting (een
herhaalbare metingen voor en een herhaalbare meting na BD) worden ingeleverd.
Susanne Gunning (06 5362 1457) neemt contact met u op hoe de casuïstiek aangeleverd dient te
worden.
De volgende punten zijn van belang bij het inleveren van de longfuncties:
Een curve met 3 beste flow-volumecurve en volume-tijdcurve.
Klinische gegevens van de patiënt, geanonimiseerd
Uw vraag bij deze spirometrie.
Hercertificering
Aan hercertificering CASPIR worden de volgende voorwaarden gesteld:
- Minimaal 2x module 6 casuïstiekbesprekingen (3 uur per bijeenkomst) in 3 jaar gevolgd te hebben.
- Minstens 80 spirometrieën per jaar uitvoeren en/of beoordelen.
- Eenmaal per drie jaar een portfolio met de laatste acht longfunctie-onderzoeken aanleveren aan de
regionale longfunctieanalist.
Wanneer u in aanmerking komt voor hercertificering, dient u dit bij uw aanmelding duidelijk te vermelden.
Als u niet weet wanneer u voor hercertificering in aanmerking komt, kunt u een e-mail sturen naar:
onderwijs@secretariaatcahag.nl.
Susanne Gunning (susanne.gunning@astrazeneca.com) stuurt u een email hoe de portfolio moet
worden aangeleverd.

-3Aanmelden
Geïnteresseerd in deelname? Doe dan het volgende:
- Schrijf u in via deze link
- Kies de gewenste datum
- Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
- Per avond kunnen maximaal 23 deelnemers inschrijven.
Graag tot ziens op 19 maart, 10 april of 2 juli aanstaande.
Met vriendelijke groet,
F.M. Blessing
kaderhuisarts astma/COPD, Udenhout

G.H.J. van Roekel
kaderhuisarts astma/COPD, Den Bosch

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door

