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Advanced Suturing Course (ASC)
Inleiding
Hechten is de basisvaardigheid van het chirurgisch handelen. Ondanks
twee jaar common trunk opleiding blijkt het leggen van een goede hechting
of anastomose in de praktijk vaak moeilijker dan gedacht. Met name de
vaardigheid van laparoscopisch hechten is de eerste twee jaar onvoldoende
aan bod gekomen.
De ASC wordt door de Nederlandse vereniging voor Endoscopische Chirurgie (NVEC) en de werkgroep Endoscopische Chirurgie (WEC) van de NVvH,
gezien als ideale vooropleiding voor de cursus het Opleidings College
Endoscopische Heelkunde (OCEH) in Straatsburg en Elancourt. De Nederlandse vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie (NVGIC) heeft de ASC
als verplichte cursus opgenomen in het nieuwe opleidingsplan “SCHERP”.

Doelgroep
De Praktische laparoscopische vaardigheidstraining is bedoeld voor chirurgen, gynaecologen en urologen in opleiding.

Onderwijsvorm en cursusopbouw
In deze cursus wordt op modellen en dierlijk materiaal geoefend. Een
belangrijk deel is gewijd aan de laparoscopische hechttechniek. Deze techniek zal worden geoefend in een door het VUmc en Covidien Nederland BV
ontwikkelde oefenbox.
De cursisten krijgen na afloop van
de cursus gedurende 6 weken de
box met het laparoscopisch instrumentarium mee naar huis om
zich thuis verder te bekwamen in
de aangeleerde technieken.
Na 6 weken is er een evaluatiedag
waar de vorderingen worden gemeten en de vaardigheden zonodig
kunnen worden gecorrigeerd.

Cursusdata en locaties
De cursus bestaat uit een cursusdag en een terugkomdag. Op beide dagen
is de aanvangstijd 09.00 uur; de dagen duren tot 17.00 uur.
In 2009 worden de volgende zes cursussen georganiseerd:
Cursus 1
woensdag 11 maart en woensdag 22 april VUmc Amsterdam
Cursus 2
woensdag 8 april en woensdag 20 mei Catharina-ziekenhuis Eindhoven
Cursus 3 woensdag 13 mei en woensdag 24 juni VUmc Amsterdam
Cursus 4
dinsdag 8 september en vrijdag 16 oktober Erasmusmc Rotterdam
Cursus 5
woensdag 7 oktober en woensdag 18 november 2009 VUmc Amsterdam
Cursus 6
vrijdag 6 november en woensdag 16 december Catharina-ziekenhuis
Eindhoven

Inschrijving en voorwaarden
De cursusprijs bedraagt € 650,-- voor twee dagen inclusief het gebruik van
de oefenbox met laparoscopisch instrumentarium gedurende 6 weken. Bij
verhindering wordt je verzocht je door een collega te laten vervangen en
deze mutatie aan PAOG door geven. Annulering dient minimaal een maand
voor aanvang van de cursus schriftelijk te geschieden. Bij annulering tot
deze datum wordt € 35,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na
deze datum ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Na registratie volgt een bevestiging van inschrijving. Registreren via de
website VUmc/PAOG: http://www.vumc.nl/afdelingen/PAOG/

Commissie
• prof. dr. W.A. Bemelman, AMC Amsterdam
• drs. F. Smulders, Catherina-ziekenhuis Eindhoven
• dr. E van de Harst, Erasmusmc Rotterdam
• dr. E.C.J. Consten, Meander MC Amersfoort
• dr. L.P.S. Stassen, Reinier de Graaf Gasthuis Delft
• prof. dr. M.A. Cuesta, VUmc Amsterdam
• dr. D.L. van der Peet, VUmc Amsterdam
• dr. W.J.H.J. Meijerink, VUmc Amsterdam

Contactgegevens
Organisatie en inschrijving:
VU medisch centrum
PAOG cursus- en congresorganisatie:
Patricia van Meekeren
tel. (020) 44 48444
e-mail paog@vumc.nl
Inhoud:
VU medisch centrum,
Afdeling Heelkunde
Ron de Hoon
tel: (020) 44 44526 / 40267
mobiel: 06 5106 5732
e-mail: r.dehoon@vumc.nl
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