Nederlandse Associatie voor Physician Assistants

Online scholing vakgroep ambulancezorg
Dinsdag 15 maart 2022
“De bedreigde luchtweg bij kinderen & Luchtweginfecties in de pre-hospitale fase”

Programma
Tijd
Spreker
Onderwerp
Inhoud

:
:
:
:

19.00 uur – 20.00 uur
Karl Thies, anesthesioloog
De bedreigde luchtweg bij kinderen
Binnen de ambulancezorg kunnen physician assistants geconfronteerd worden met
patiënten met een bedreigde luchtweg. Tijdens dit uur zal Karl Thies, anesthesioloog,
de aanwezigen meenemen in de anatomie en pathofysiologie van de bedreigde
luchtweg bij kinderen en de behandeling hiervan. De scholing wordt op masterniveau
gegeven.

Tijd
Spreker
Onderwerp
Inhoud

:
:
:
:

20.00 uur – 21.00 uur
Wanja Flantua, kaderhuisarts spoedzorg
Luchtweginfecties in de pre-hospitale fase
Binnen de ambulancezorg worden physician assistants regelmatig geconfronteerd met
patiënten met luchtweginfecties. Dit is namelijk een van de inzetcriteria binnen de pilot
PA/VS ambulancezorg. Tijdens dit uur zal Wanja Flantua, kaderhuisarts spoedzorg, de
aanwezigen meenemen in de anatomie en pathofysiologie van luchtweginfecties en de
pre-hospitale behandelmogelijkheden aan de hand van o.a. de NHG-standaard acuut
hoesten. De scholing wordt op masterniveau gegeven.

Scholingsvorm

:

Doelgroep

:

Vanwege de COVID-19 pandemie heeft het bestuur van de vakgroep ambulancezorg
gekozen voor een online scholing. De scholing is via Google Meet te volgen.
• Physician assistants ambulancezorg
• Verpleegkundig specialisten Ambulancezorg

Accreditatie

:

Physician assistants, verpleegkundig specialisten, ambulanceverpleegkundigen,
bachelor
medisch
hulpverleners,
ambulancechauffeurs,
verpleegkundigen,
verzorgenden, anesthesiemedewerkers.
• NAPA: Accreditatie is aangevraagd* bij de NAPA (2 punten).
• V&VN: Accreditatie wordt aangevraagd* (kwaliteitsregister Verpleegkundigen
en verzorgenden, Verpleegkundig Specialisten Register en Register
Zorgprofessionals).
• NVBMH: Accreditatie wordt aangevraagd*.
• NVAM: Accreditatie is aangevraagd*.
*Accreditatiepunten kunnen uitsluitend worden bijgeschreven na definitieve toekenning van de accreditatie.
Hierop heeft de vakgroep ambulancezorg geen invloed. Het aantal punten dat door de beroepsgroepen aan
de scholing wordt toegekend zal na definitieve toekenning van de accreditatie bekend worden gemaakt.

Post-toets?
Aanmelden

:
:

Contact
Organisatoren

:
:

Ja
Aanmelden is niet nodig, registratie vindt plaats na afloop van de scholing in het
document van de post-toets.
NAPA vakgroep ambulancezorg: vakgroep-ambulancezorg@napa.nl
Nicolette Diets, Oscar Francissen en Valentijn Waltmans
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