Sprekers van het programma

Sponsoren
Dit congres wordt mogelijk gemaakt door:

Drs. T.H. Biesheuvel
“Als het water tot aan je lippen staat”
Tessa is werkzaam in het VUmc Amsterdam als chirurg, medisch
manager van de SEH en als MMT-arts bij Lifeliner 1. Wat doe je
als je ziekenhuis ineens langzaam onder water komt te staan?
Tessa was erbij en ze neemt ons mee in het verhaal van VUmc.

CONGRES 25 JAAR
SPOEDEISENDE HULP
VAN PIONIER NAAR PROFESSIONAL

09.50 - 10.20 uur

Programm
a

An Bueken en Eddy Blockx

“Aangeslagen”
An en Eddy werken allebei als hoofdverpleegkundige bij de
spoedgevallendienst UZ Gasthuisberg te Leuven (België) wanneer
er op 22 maart twee aanslagen plaatsvinden op luchthaven
Zaventem en bij metrostation Maalbeek in Brussel. Natuurlijk
kennen we allemaal het Zirop en we hebben allemaal wel eens
heftige drukke diensten mee gemaakt met extreme verhalen.
Maar wat gebeurt er op een SEH als er twee aanslagen hebben
plaatsgevonden. An en Eddy nemen ons mee naar die bewuste dag.
10.45 - 11.15 uur

Ina Strating

“Zorgen voor de ander en zorgen voor jezelf”
Ina Strating is adviseur nazorg en crisiscommunicatie bij haar eigen
bedrijf Buro Communicatiezorg. Op 1 september is zij met Andrea
Walraven de crisisinterventiedienst gestart. Crisiscommunicatie is een
vak. Ook binnen de zorgwereld. Getroffenen/nabestaanden hebben
recht op adequate crisiscommunicatie en nazorg. De zorgverlener
heeft hierbij een eigen rol en is veelvuldig in interactie met mensen.
Hoe houd je je dan (emotioneel) staande in je vak? En wat kun je dan
beter doen en laten? Ina neemt ons mee in de wereld van zelfzorg,
crisis en nazorg met empathisch communiceren als rode draad.
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11.15 - 12.00 uur

Dr. Sivera Berben
“SEH van de toekomst, waar gaan we naar toe?”
Sivera is associate lector Acute Intensieve Zorg bij de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en tevens verbonden
aan Acute Zorgregio Oost als senior onderzoeker en research
coördinator. Zij sluit ons congres af met haar ervaringen van
een studiereis in Amerika over de nieuwste innovaties in
de medische zorg. Zijn robots daarbij de toekomst?
15.45 - 16.10 uur

Aansluitend aan het congres vindt de Algemene Ledenvergadering van
de NVSHV plaats van 17.00 uur tot 18.30 uur. U bent daarvoor van
harte uitgenodigd!

Al 25 jaar voor verbetering van de Acute Zorg!

Programma
08.30 - 09.00 uur

Ontvangst, inschrijven & koffie

09.00 - 09.05 uur

Introductie Michael Bunink, trainer bij Trainmark, dagvoorzitter

09.05 - 09.10 uur

Opening Artze Prins, voorzitter NVSHV

09.10 - 09.20 uur

Opening dr. M.J.A. Tasche, directievoorzitter HagaZiekenhuis

09.20 - 09.30 uur

Videoboodschap Edith Schippers, minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

09.30 - 09.50 uur

“Toen was EHBO nog heel gewoon” Dinand Reiling, SEH
verpleegkundige en auteur boek “Spoedbroeder”

09.50 - 10.20 uur

“Als het water tot aan je lippen staat”, terugblik wateroverlast
VUmc Tessa Biesheuvel, Traumachirurg VUmc Amsterdam

10.20 - 10.45 uur

Pauze

10.45 - 11.15 uur

“Aangeslagen”, impact terroristische aanslag, An Bueken en
Eddy Blockx, hoofdverpleegkundigen spoedgevallen UZ Leuven

11.15 - 12.00 uur

“Zorgen voor een ander of zorgen voor jezelf?”, Ina Strating,
adviseur nazorg en crisiscommunicatie

Michael Bunink

12.00 - 13.00 uur

Pauze

13.00 - 13.45 uur

Workshop ronde 1

13.45 - 14.30 uur

Workshop ronde 2

14.30 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 15.45 uur

Workshop ronde 3

15.45 - 16.10 uur

”SEH van de toekomst, waar gaan we naar toe? Dr. Sivera Berben,
senior onderzoeker en research coördinator Acute zorg Regio Oost

16.10 - 16.30 uur

Traumaquiz, Victoria Craats, SEH-arts

16.30 - 16.35 uur

Afsluiting

16.35 - 17.00 uur

Hapje & drankje

17.00 - 18.30 uur

Algemene Ledenvergadering NVSHV

Workshops

Sprekers van het programma
Dagvoorzitter
Michael is verbonden als trainer bij TrainMark waar hij samen
werkt met mensen aan het verhogen van het werkplezier en
enthousiasme voor het vak. Zijn adremheid, snelheid en grote
praktijkervaring maken hem flexibel inzetbaar. Michael leidt ons
de ochtend door en hopelijk raken we net zo geïnspireerd en
gedreven als hij!
09.00 - 09.05 uur

Kies drie van de onderstaande workshops:

1.	
“Als liefde voor het vak angst wordt” (agressie) Berdien Dijk SEH-vpk en Elmer Teerds teamhoofd SEH
(St. Antonius Ziekenhuis) en Sander Jansen politie Nieuwegein
2.

“Zorgen voor een ander of zorgen voor jezelf?” We gaan
de diepte in! - Ina Strating, adviseur nazorg en crisiscommunicatie

3.

“Station SEH, eindbestemming van uw carrière?” Ada Bosma, Unithoofd SEH (HagaZiekenhuis)

4.

“Who dunnit” - Christel Solleveld en Mirjam Matla, forensisch
SEH-verpleegkundigen (HagaZiekenhuis)

5.

Rondleiding over de SEH van het HagaZiekenhuis

6.

“Excited delirium”, een nieuw fenomeen? - Els Michies,
SEH-vpk (Maxima Medisch Centrum Veldhoven) en
TNCC instructeur

Artze Prins
“25 jaar NVSHV”
Artze werkt als sectormanager acute en intensieve zorg in
het HagaZiekenhuis in Den Haag. Daarnaast is Artze al jaren
lang actief als bestuurslid van de NVSHV. Hij organiseerde samen
met de managementcommissie en congrescommissie diverse
congressen en heeft uiteraard ook aan dit congres een behoorlijk
steentje bijgedragen. Sinds 2015 is hij de voorzitter van de
NVSHV en aan hem de eer om ons jubileumcongres te openen.
09.05 - 09.10 uur

Dr. M.J.A Tasche
“Welkom in hét HagaZiekenhuis van Den Haag”
Marjolein, arts en directievoorzitter van het HagaZiekenhuis
heet ons welkom in die mooie stad achter de duinen.

KNMG

8.

Scenario training - Inge Middeldorp, SEH vpk en
opleidingsfunctionaris, Rob Niessen SEH-vpk en trainer,
Marga van Asperdt, verpleegkundige en opleidingsfunctionaris
(Haga Academie)

9.

“Social media in de gezondheidszorg: lust of last” Bas Broekarts CEO en Founder Surlinio Social Media Den Haag

09.10- 09.20 uur

Dinand Reiling

HagaZiekenhuis

In de pauze is er ook gelegenheid om de diverse stands van de
sponsoren te bezoeken.

7.	
“Persoonlijk leiderschap” - Gert Schaaij consultant
ziekenhuizen P5COM en Judith Timmerman Teamhoofd SEH
en gipskamer (St. Antonius Ziekenhuis)

“Toen was EHBO nog heel gewoon”
Dinand werkt al jaren als SEH-verpleegkundige en runt
daarnaast zijn eigen bedrijf Dinand Medisch Uitzendbureau.
Daarnaast schreef hij recent het boek “Spoedbroeder” over de
gebeurtenissen op de Spoedeisende Hulp. Omdat de NVSHV
al 25 jaar bestaat blikt hij kort terug op de ontwikkelingen van
de afgelopen jaren. Herkenbaar en mogelijk een tikje nostalgisch?
09.30 - 09.50 uur

Workshop ronde 1
Workshop ronde 2
Workshop ronde 3

13.00 - 13.45 uur
13.45 - 14.30 uur
15.00 - 15.45 uur

