HA Spoedzorgcongres
8.30 – 18.00 uur

Programma (voorlopig)
8.30

Ontvangst

9.00

Welkom & lezing: ‘Wat zijn nieuwe ontwikkelingen op gebied van samenwerking in
de Spoedzorgketen’?

10.00

Parallel1: plenair programma en skyboxsessies

12.30

Lunch, netwerken en bewegen

14.00

Parallel: plenair programma en skyboxsessies

16.15

Plenaire eindpresentatie

17.00

Borrel

Thema’s
Plenair
Experts geven je stof tot nadenken aan de hand van de volgende vragen:
1. Acuut sportletsel; Wat kan ik zelf? En welk letsel behoeft aanvullend onderzoek?
2. Benadering van de patiënt met acute verwardheid. Wat mag en wat moet?
3. Acuut handletsel; welke onderzoek doe je? Welk letsel mag je niet missen?
4. Acute buikpijn; hoe maak ik onderscheid tussen een ernstige oorzaak en een onschuldige
buikpijn?
5. Hoe verklein je het spanningsveld tussen professionals in de Spoedzorgketen met
verschillende belangen? Wat zijn voorwaarden voor een goede samenwerking?
Skyboxsessies
In kleine groepen ga je in de skyboxen van het stadion actief aan de slag met de volgende vragen:
1. Hoe herken ik de patiënt die drugs heeft gebruikt? Wat zijn risico's van verschillende drugs?
2. Acute duizeligheid; hoe te differentiëren tussen een centrale en een perifere oorzaak?
3. Wat kan je als huisarts bieden aan een suïcidale patiënt? Hoe maak ik een inschatting van
suïcide risico?
4. Hoe benader ik een kind met een convulsie? Hoe maak ik onderscheid tussen koortsstuip en
epileptisch insult?

1

Helft vd deelnemers volgt plenair programma en andere helft volgt programma in kleine groepen in diverse skyboxen,
zogenaamde ‘skyboxsessie’. ‘S middags draaien we de groepen om.

‘Learningpoints’
Tijdens de pauze kan je leren over:
• Welke repositie techniek gebruik je bij een habituele schouderluxatie?
• Welke huidafwijkingen bij kinderen behoeven acute interventie?
• Wanneer geef je nu wel en geen adrenaline na een allergische reactie?
• Presentatie van de acuut palliatieve kaart; wat moet er in mijn spoedtas?

