Onderwijsaanbod 2018 - 2019

Aanbod CAHAG scholingen
1. Zinnig en Zuinig inhalatiemedicatie voorschrijven
Een samenwerking tussen CAHAG-IMIS - 3 uur
In het enorme aanbod van inhalatiemedicatie biedt
deze cursus handvatten om bij iedere patiënt te
kiezen voor het juiste middel, het juiste device én de
juiste inhalatie-instructie (conform
inhalatieprotocollen van de LAN). Een kaderarts geeft
deze scholing samen met een IMIS trainer (Inhalatie
Medicatie Instructie School) zodat inhoud en
technologie samenkomen.

Onderwijsaanbod Astma/COPD
Overal in het land zijn zorgprogramma's voor
eerstelijns DBC COPD en Astma opgezet.
De Zorgstandaarden COPD en Astma zijn naast de
NHG-Standaarden de basis voor deze
zorgprogramma’s. In de praktijk blijkt vaak een kloof
te zijn tussen de beschreven inhoud van de
zorgprogramma’s en de zorg in de dagelijkse praktijk.
De CAHAG richt zich bij uitstek op ondersteuning van
praktijken en zorggroepen bij het implementeren van
de zorg in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld door
onderwijs. Het CAHAG onderwijs is ontwikkeld en
wordt gegeven door ervaren kaderhuisartsen.
Onderwijs zorggroepen
De CAHAG heeft een ruim aanbod aan kwalitatief
hoogstaand en onafhankelijk onderwijs. Hierin
komen alle onderwerpen aan bod die van belang zijn
voor het optimaliseren van de zorg aan Astma- en
COPD-patiënten in de huisartspraktijk.
Het aangeboden geaccrediteerde onderwijs bestaat
uit modules van 1,5-3 uur. U kunt deze onafhankelijk
van elkaar combineren.
De modules kunnen in overleg aangepast worden
aan de wensen van de organisator (bijv. WDH,
zorggroepen, huisartsopleiding).

2. REDUX - 2,5 uur
Exacerbaties herkennen en behandelen
De behandeling van exacerbaties moet snel
plaatsvinden; het is dus van belang dat de patiënt
deze op tijd herkent en actie onderneemt.
De huisartsenpraktijk (doktersassistente, huisarts en
praktijkondersteuner) leert hoe zij de patiënt hierin
begeleidt, zodat een goed exacerbatiemanagement
gevoerd wordt.
3. KASPIR (Kinderen met Astma Spirometrie) - 3 uur
Het longfunctieonderzoek bij kinderen vraagt om
speciale vaardigheden én andere criteria bij de
interpretatie. Daarom heeft de CAHAG ook een
KASPIR bij kinderen ontwikkeld.
5. Dubbeldiagnose Astma/COPD,
Differentiaaldiagnostiek - 2,5 uur
Handvatten voor een lastige diagnose. Hoe gaat u
met deze diagnostische problemen om en waarop
bepaalt u uiteindelijk uw diagnose en beleid?
6. Omgaan met comorbiditeit - 2 uur
Verschillende aandoeningen geven klachten en
verschijnselen die toegeschreven kunnen worden aan
COPD. Maar is het COPD of is er een alternatieve
verklaring? Veel voorkomende valkuilen.

7. Diagnostiek wanneer het moeilijk wordt - 2 uur
Een interactieve scholing voor zowel huisartsen als
praktijkondersteuners die al ruime ervaring hebben in
het interpreteren van spirometrie-uitslagen in het
licht van het klinisch beeld. Het is mogelijk om ook
‘eigen casuïstiek’ te bespreken.
8. Het scharnierconsult en opstellen IZP - 2 uur
Als de diagnose COPD is gesteld is het van belang dat
de patiënt bij de huisarts op het spreekuur komt voor
het bespreken van de diagnose, de implicaties
daarvan en voor het opstellen van een (voorlopig)
plan. Mét filmopname van een scharnierconsult en
opstellen van een IZP.
12. Palliatieve terminale zorg bij COPD - 1,5 uur
Wanneer bereikt de COPD-patiënt de “eind” fase?
Zorg is dan gericht op bestrijding van pijn en dyspnoe,
met aandacht voor psychologische aspecten en goede
samenwerking met andere zorgverleners.
15. Astma bij kinderen - 2 uur
In 2014 is de nieuwe NHG-Standaard verschenen.
Diagnostiek kan bij kinderen lastig zijn en wordt in
deze scholing uitvoerig besproken. Welke medicatie is
geschikt bij kinderen, wanneer leidt de behandeling
tot goede astmacontrole? De praktijkondersteuner
kan hierin een belangrijke rol spelen.
16. Angst en depressie bij COPD - 2 uur
Bij patiënten met COPD komen angst en depressie
vaak en regelmatig samen voor. Vaak hebben
patiënten hun levensstijl aangepast en kwaliteit van
leven ingeleverd voordat de diagnose COPD gesteld
wordt. De impact van angst en depressie bij patiënten
met COPD (en hun familieleden) is dan aanzienlijk.

17. Astmastandaard en opzetten ketenzorg - 2,5 uur
Voor het opstarten van een DBC Astma is deze
scholing uitermate geschikt als kick-off. U krijgt een
korte opfrisser betreffende het ziektebeeld en
handvatten om uw DBC in te richten.
20. Oefenen met de ziektelastmeter - 2 uur
Om het begrip "ziektelast" zo goed mogelijk te
kunnen definiëren is een meetinstrument ontwikkeld
waarmee ziektelast op een eenvoudige,
gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden
aangegeven. Gebruik van deze ziektelastmeter leidt
tot verbetering van de kwaliteit van leven van de
COPD-patiënt. In deze scholing gaan we naast een
theoretisch gedeelte daadwerkelijk oefenen met de
ziektelastmeter door middel van casuïstiek.
21. Behandeling astma stap voor stap - 2 uur
In iedere praktijken zijn astmapatiënten bij wie
voldoende astmacontrole moeilijk te bereiken is.
Deze mensen vragen om extra aandacht. Leerdoelen
zijn: Wat is astma nu precies? Reflectie over
astmazorg in eigen praktijk. Verschil tussen moeilijk
behandelbaar en ernstig astma. Wat kunnen HA en
POH bij moeilijk behandelbaar astma?
22. Diagnose COPD en dan…de FILM! - 2-3 uur
Dankzij de nieuwe standaarden krijgt de persoonlijke
begeleiding bij COPD meer ruimte, immers bij de
meeste COPD-ers in de eerste lijn hoeft jaarlijks geen
spirometrie meer te worden afgenomen. Ziektelast is
‘in’ en spirometrie is ‘uit’. Hoe gaan we het gesprek
aan met de patiënt? Hoe komen we tot persoonlijke
doelen waar de patiënt ook echt mee aan het werk
gaat? Met filmopnames van een aantal consulten
gaan we aan het werk!
Promo:
https://www.youtube.com/watch?v=EAD8XuhQO5k

CASPIR (COPD en Astma Spirometrie)
5 modules
De CAHAG heeft de cursus CASPIR ontwikkeld. Deze
richt zich op het leren uitvoeren en interpreteren van
spirometrie in de eerste lijn. Inmiddels hebben
duizenden huisartsen en praktijkondersteuners deze
cursus met succes doorlopen.
CASPIR Online - 3 uur
De vervolgcursus voor diegenen die het CASPIRcertificaat hebben behaald, kan gevolgd worden
middels een herhaalmodule (casuïstiekbespreking
live) én via CASPIR-Online. Maandelijks wordt
casuïstiek online aangeboden. Deze vervolgmodule is
onderdeel van de her-certificering van CASPIR!
Tarieven en aanmelden:
Tarieven en voorwaarden onderwijsaanbod
Aanmeldformulier onderwijsaanbod
Aanmeldformulier CASPIR
Aanmeldformulier CASPIR Online
Docenten:
Vaak kan een kaderhuisarts uit uw regio als docent
optreden. De contactgegevens staan vermeld op onze
website.
Aantal deelnemers:
CAHAG scholingen hebben een interactief karakter.
Wij adviseren bij de meeste scholingen een maximum
aantal van 30 deelnemers.
Heeft u na het lezen van deze folder nog een vraag?
Neem dan contact op met:
onderwijs@secretariaatcahag.nl

