Workshops
Workshop 1: LAP-X Laparoscopische Simulatie Training
Trainen van handcoördinatie, gebruik van camera en de onderlinge
team communicatie.
Workshop 2: Kennis van veiligheid, aspecten van Electrochirurgie
Nieuwe technieken zoals hybride- en bipolaire resecties, alsmede
sealen en de te nemen voorzorgsmaatregelen. Een combinatie van
beknopte theorie en veel hands-on trainen met een interactieve
discussie.

Nieuwe ontwikkelingen in de
Endoscopische Chirurgie
Alle hands-on dek!

3: ‘Je ziet het, maar voelt het niet’
GYNCO Workshop
Wat betekent Haptic feedback? Een overzicht van de voor- en
nadelen van
MIS en het ervaren van Haptic feedback instrumenten in
Gynaecological
consultant
een boxtrainer.
Workshop 4: Nieuwe technieken in het hysteroscopisch weefsel
verwijderen
Hands-on training over een goede procedure flow van morcellator en
vloeistofcontrole. Tips & tricks om de effectiviteit van endometriumablatie te optimaliseren.
Workshop 5: Laparoscopisch morcelleren of niet?
De feiten en actuele gebeurtenissen op waarde leren schatten.
Workshop 6: PLASMA resectie voor Uro en Gyn
Wat houdt de PLASMA techniek in? Een hands-on training.
Workshop 7: Mens gestuurde Robotica
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden om robotachtige
technieken in te zetten op de Operatiekamer. U leert meer over
alternatieven voor toepassingen van robots zoals bijvoorbeeld de
FlexDex en Mofixx.

Voor meer informatie en inschrijven, zie achterzijde en www.moncherry.nl

Vrijdag 14 juni 2019, Wageningen

Nieuwe ontwikkelingen in de
Endoscopische Chirurgie
Alle hands-on dek!

Alle hands–on dek, wanneer er weer een nieuwe minimaal invasieve techniek de
Operatiekamers binnenkomt!
Hoe minimaler invasief, hoe ingewikkelder en technischer de techniek wordt.
De operateur is vaak enthousiast na een congresbezoek en wil een nieuwe
techniek invoeren. Goede implementatie is dan heel belangrijk. Gelukkig wordt
tegenwoordig in veel ziekenhuizen de techniek kritisch geëvalueerd, waarbij ook
de implementatie hiervan voorop staat. Bij die implementatie is de training van
het OK team erg belangrijk.

Programma
09.00 uur

Opening door Dr. M.P.H. Vleugels, gynaecoloog

09.15 uur

Twee workshops

10.45 uur

Koffiepauze

11.15 uur

Twee workshops

12.45 uur

Lunch pauze

13.45 uur

Twee workshops

15.15 uur

Theepauze

15.45uur

Laatste workshop

16.30 uur

Plenaire lezing, Anesthesie bij Endoscopische Chirurgie

17.00 uur

Einde programma

Vrijdag 14 juni 2019

10 jaar geleden, met de snelle introductie van laparoscopische technieken,
realiseerde een aantal operatieassistenten zich, dat een goede training heel nuttig
zou zijn. Samen met Dr. Vleugels startten zij een POKOK cursus. Een praktische
hands-on cursus voor Operatieassistenten van de Operatiekamers en Poliklinische
OK. Door zelf meer achtergrond informatie te krijgen en er zelf mee te oefenen,
ervaarden zij hoe de techniek werkt. Belangrijker is dat zij de beperkingen leerden
en zagen hoe je problemen kunt voorkomen of deze als team op kunt lossen. Bijna
900 Operatieassistenten en POK-assistenten hebben deze LVO geaccrediteerde
cursus gevolgd en hooggewaardeerd met een gemiddelde score van 8.7 bij elke
evaluatie.

09.00 uur tot 17.00 uur

Hotel Restaurant De Wageningsche Berg,
Generaal Foulkesweg 96, Wageningen

€

Omdat de basiskennis van de minimaal invasieve chirurgie nu bij iedereen
aanwezig is, ontstaat de vraag van de Operatieassistenten om meer diepgang in
kennis en meer hands-on training van de diverse technieken.
Voor u ligt de uitnodiging van de geheel vernieuwde training: ‘Nieuwe
ontwikkelingen in de endoscopische chirurgie’. U bent, als operatieassistent, vakoudste, leerling operatieassistent en POK-assistent van harte uitgenodigd deel
te nemen aan de workshops. Wij bieden u zeven workshops aan waarbij bij elke
workshop zal worden ingegaan op de theorie van de operatietechniek waarna de
handelingen getraind zullen worden.
Handen uit de mouwen steken dus of te wel ” alle hands –on dek!”

€ 189,-

Doelgroep
Leerling operatieassistenten, Operatieassistenten chirurgie, POK assistenten en Vakoudsten
Accreditatie
LVO

