Amstel Academie

Even bijtanken: opfrislessen voor de gediplomeerde anesthesiemedewerker

Bijtanken, opfrissen? Hoe zat het ook alweer?
Herken je dit? Je doet schijnbaar moeiteloos je werk als anesthesiemedewerker. Artsen, patiënten en collega’s zijn
tevreden. Toch zou je, wanneer het je gevraagd wordt, niet (meer) precies weten hoe het in elkaar zit met de
interpretatie van bloedgassen of de farmacologie bij leverinsufficiëntie. Of, met de kennis die je hebt kun je goed uit de
voeten, maar je zou best wel eens de fijne kneepjes van anesthesie bij bijzondere patiëntencategorieën willen
weten, zoals bij kinderen, geriatrische patiënten of patiënten met morbide obesitas?
Schuif dan aan bij één of meerdere lesuren uit het programma van de opleiding tot anesthesiemedewerker!

Komende periode biedt Amstel Academie weer een aantrekkelijk programma waaraan je kunt deelnemen:
 Pathologie: zwangeren					

11-10-2019

13.25 - 15.05 		

€ 20,-

15-10-2019

09.00 - 15.05 		

€ 60,-

endocriene stoornissen					

16-10-2019

09.00 - 12.35 		

€ 40,-

 Pathologie: leverinsufficiëntie				

17-10-2019

09.00 - 10.40 		

€ 20,-

Anesthesie: inleiding					

01-11-2019

09.00 - 15.05		

€ 60,-

 Pathologie: verslavingen					

05-11-2019

10.55 - 12.35		

€ 20,-

 Anesthesie bij kinderen					

05-11-2019

13.25 - 15.05 		

€ 20,-

 Anesthesie: sturing en onderhoud + locoreg. techn.		

06-11-2019

09.00 - 15.05		

€ 60,-

 Anesthesie bij kinderen					

07-11-2019

13.25 - 15.05 		

€ 20,-

 Anesthesie: uitleiding en postoperatieve pijnstilling		

08-11-2019

13.25 - 16.10		

€ 30,-

 Farmacologie: diuretica					

11-11-2019

09.00 - 10.40 		

€ 20,-

 Anesthesie/farmacologie: geriatrische patiënt		

12-11-2019

09.00 - 10.40 		

€ 20,-

 Anesthesie bij kinderen					

13-11-2019

10.55 - 12.35 		

€ 20,-

 Farmacologie: antistollingsmiddelen			

14-11-2019

09.00 - 12.35 		

€ 40,-

 Anesthesie: traumatologie				

19-11-2019

09.00 - 11.45 		

€ 30,-

 Groot bloedverlies					

10-12-2019

09.50 - 12.35 		

€ 30,-

 Anesthesie: alg. heelkunde en lap.scop. ingrepen +
Anesthesie: oncologie					
 Anesthesie/farmacologie: nierinsufficiëntie +

 Anesthesie: preop. onderz. en keuze anesth.techn. +

 Shock							10-12-2019

Alle lessen zijn
geaccrediteerd door de
AccreditatieRaad van de NVAM met
1 punt per lesuur.

13.25 - 16.10 		€ 30,-

