
Programma

Programma woensdag 28 november Meander Medisch Centrum Amersfoort

10.00 -  10.30 uur Ontvangst, inschrijven, koffie  

10.30 -  10.35 uur Opening Patrick van Veen, dagvoorzitter

10.35 – 10.45 uur Opening Paolo Bellini,  Klinisch manager Meander 
   Medisch Centrum

10.45 - 11.20 uur Patrick van Veen, laat ons de verschillen zien 
   tussen mens en aap, we laten ons verrassen!   
   “Mensen zijn net apen”

11.20- 12.00 uur Marcel Jongers, feiten en fabels rondom griep en  
   de griepvaccinatie

12.00 -  12.40 uur Hester den Ruijter, zijn er verschillen in oorzaken op  
   het gebied van hart- en vaatziekten  tussen   
   mannen en vrouwen?

12.40 -  12.50 uur Pitches sponsoren

12.50 – 13.35 uur LUNCH PAUZE 

13.35 – 14.35 uur Workshop ronde 1 

14.35 – 15.35 uur Workshop ronde 2

15.35 – 16.15 uur PAUZE

16.15 – 17.05 uur Sivera Berben, Liesbeth van Ewijk, René v.d Belt  
   en Sandra Karels ; Hoe ziet de toekomst van de   
   SEH eruit, wat gebeurt  op het gebied van 
   opleidingen en wat kunnen we doen om onze SEH  
   draaiend te houden?

17.05 - 17.25 uur  Intoxicatiequiz, Khadya Reitsma

17.25  - 17.50 uur Renéé Hooymans (cabaret)

17.50-  18.00 uur Afsluiting door Artze Prins, voorzitter NVSHV

18.00 – 18.30 uur Winters hapje en drankje

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

Sprekers

Patrick van Veen
Bioloog Patrick van Veen startte in 2002 Apemanagement. Gebaseerd op zijn kennis en ervaring 
als bioloog, wil hij de kennis van apen en biologie gebruiken om managers en medewerkers uit 
organisaties inzicht te geven in organisatiegedrag. Hij stelt het sociaal oergedrag centraal, 
oftewel de apenstreken die we op de werkvloer vertonen. Rondom verschillende thema´s gaat hij 
in op de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen of waarom problemen ontstaan. Hij gebruikt 
hierbij het gedrag van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaamte, rationele 
benaderingen, cultuur of verhullende kleding. 

Paolo Bellini
Als klinisch manager van het Meander Medisch Centrum houdt hij zich dagelijks bezig met alle 
zaken rondom patiënten, specialisten en medewerkers maar vandaag opent Paolo de deuren 
van het Meander Medisch Centrum voor collega’s uit de acute zorg. Hij zal ons verwelkomen in 
Amersfoort!

Marcel Jonges
Dr. Ir. Marcel Jonges is Medisch Moleculair Microbioloog (MMM) in het Amsterdam UMC en is 
een expert op het gebied van influenza. Hiervoor heeft hij als viroloog in het RIVM gewerkt. Hij is 
gepromoveerd op het gebruik DNA/RNA om virus overdrachten en uitbraken aan te tonen.
Vaccinatie is de beste manier om jezelf te beschermen tegen influenza. De influenza vaccinatie 
wordt jaarlijks en gratis aangeboden aan ouderen en risicogroepen. Maar hoe zit het met de 
effecten van vaccinatie bij gezonde werkende volwassenen, zorgpersoneel in het bijzonder? Wat 
is hierover bekend en wat is de impact op patiënten, ziekteverzuim en continuïteit van de zorg? 

Hester den Ruyter
Dr. Ir. Hester werkt op het gebied van de experimentele cardiologie. Ze richt zich vooral op 
onderzoek dat een brug slaat tussen fundamenteel onderzoek en de toepasbaarheid van 
onderzoek voor patiënten. Ze onderzoekt de oorzaak van de verschillen tussen mannen en 
vrouwen op het gebied van hart- en vaatziekten. De vrouw in de cardiologie staat centraal in haar 
onderwijs en mediacampagnes.
 
Sivera Berben
Dr. Sivera Berben is associate lector Acute Intensieve Zorg en tevens verbonden aan Acute Zorg 
regio Oost als senior onderzoeker en research coördinator. Sivera is al jaren bestuurslid van de 
NVSHV en is ook geregeld te gast als spreker op diverse congressen. Ook werkte ze mee als 
auteur aan o.a het boek “pijn bij trauma”.

Rene v.d.Beld 
Rene is opleider Acute zorg Erasmus MC Academie en tevens SEH en IC-verpleegkundige. 
Vanuit het Erasmus is hij afgevaardigde voor het project CZO 2.0 of opleiden op maat. Samen met 
Liesbeth neemt hij ons mee naar de toekomst van opleidingen in de Acute Zorg.

Liesbeth v. Ewijk- v.d.Bosch
Programmamanager opleidingen Acute zorg, GVM, Reanimatie onderwijs en Skills & Simulatie 
Center Erasmus MC Academie.
Liesbeth is afgevaardigde vanuit Vereniging Branche-Opleidingsinstituten Gezondheidszorg 
(VBG) in de opleidingscommissie CZO voor SEH en Ambulance-sector.

Workshops

1. “Inkakken is bijpakken”, alles over drugs op de SEH, Khadya Reitsma.

2. “Je zal het maar op je heupen hebben”,  DEPTHIP study (delirium in  
 Elderly Patients with trauma of the Hip) Daisy Kolk.

3. “De Mobiele Medische Psychiatrische Unit, een zorginnovatie”, Tim  
 van Nesselrooij.

4. “Leuker kunnen we het niet maken”, wat doet de NVSHV nou eigenlijk  
 voor de leden, Geoffrey Brouwer en Chantal  Senger namens bestuur  
 NVSHV.

5. Rondleiding op de SEH van het Meander, Saskia de Jong en 
 Annette Nyessen-Hondeveld.

Vanwege de intoxicatiequiz en omdat dit onderwerp erg actueel is (vele SEH’s 
kampen met patiënten met drugsproblemen), gaat iedereen naar workshop 1.  
Daarnaast is er nog de mogelijkheid om één workshop zelf te kiezen.

Wij wensen jullie een inspirerende dag toe!

De congrescommissie:
Wim Goudswaard (Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Goes)

Ada Bosma (HagaZiekenhuis Den Haag)
Saskia de Jong (Meander Medisch Centrum Amersfoort)

Henriëtte Keijl (Ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk)
Saskia Hokke (Rijnstate Arnhem)

Sandra Willemsen (Antonius Ziekenhuis Sneek)



Sprekers
Sandra Karels 
Sandra werkt sinds 1994 bij de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar. Naast haar werk als 
SEH verpleegkundige is ze ook al 10 jaar lang praktijkopleider op de SEH. Sinds 1,5 jaar wordt 
er in Alkmaar gewerkt met functiedifferentiatie op de SEH/AOA, de “gewone”verpleegkundige op 
de SEH. Hoe houden ze op deze manier de SEH draaiend en hoe houden we ze enthousiast ook 
gezien de toenemende crowding.

Khadya Reitsma El-Guada
Khadya werkt als SEH verpleegkundige bij Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn. Daarnaast  verzorgt  
zij scholing op het gebied van partydrugs. Tijdens de workshop neemt ze ons mee in de 
verschillen tussen uppers, downers & trippers. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: 
Excited Delirium Syndrome en old skool versus designerdrugs, een onderwerp dat momenteel 
erg actueel is.
Aan het einde van de middag worden we getest op onze kennis door middle van een kahootquiz 
en er valt nog een leuke prijs mee te verdienen.

Renée Hooymans
Naast haar werk als SEH verpleegkundige in het Meander Medisch Centrum maakt Renée ook 
theater. Vorig jaar verrastte ze ons met herkenbare fragmenten uit de SEH-wereld. We laten ons 
dit jaar weer verrassen! (Muziek verzorgd door Tim Driessen, geestelijk verzorger in het Meander)

Artze Prins
Artze werkt als sectormanager acute en intensieve zorg in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Al 
jaren is Artze actief als bestuurslid van de NVSHV en sinds 2015 is hij voorzitter. Hij organiseerde 
samen met de managementcommissie en de congrescommissie diverse congressen en heeft zo 
een behoorlijk steentje bijgedragen aan dé beroepsvereniging voor de Acute Zorg.

Daisy Kolk
Sinds 2016 is Daisy werkzaam in het AMC op de afdelingen Ouderengeneeskunde en 
Spoedeisende Hulp. Als klinisch epidemioloog houdt ze zich in meerdere studies bezig met het 
verbeteren van de ouderenzorg. 
Ouderen met een heupfractuur hebben vaak pijnstilling nodig, dat staat niet ter discussie. Wat wél 
ter discussie staat is de hoeveelheid en welke manier van pijnstilling, gezien de complicaties die 
kunnen optreden. Het voorkomen van dergelijke complicaties begint al op de Spoedeisende hulp.
In 2016 is het AMC begonnen met de DEPTHip studie, waarin onderzocht wordt of lokale 
pijnstilling rondom de heupfractuur tot minder complicaties leidt dan opiaten. Dit onderzoek 
voeren we uit in vier centra, ook op de Spoedeisende Hulp van het Meander MC. 

Tim van Nesselrooij
Tim is Verpleegkundig Specialist GGZ Consultatieve Psychiatrie UMC Utrecht, consulent 
Psychiatrie en projectleider m-MPU.
In elk ziekenhuis liggen patiënten met zogenaamde gecombineerde problematiek, ze hebben 
naast een somatische aandoening ook een psychiatrische en/of een gedragsprobleem. Ze 
kunnen overal in het ziekenhuis liggen, waaronder ook de SEH.
In vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland kan er voor deze problematiek hulp worden gevonden bij 
consultatieve diensten. In 40 ziekenhuizen in Nederland zijn er speciale units (Medisch 
Psychiatrische Unit, MPU) gebouwd voor de meest complexe patiënten. In het UMC Utrecht is er 
na jarenlange discussies gekozen voor een mobiele variant, de m-MPU. 

Sponsoren

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Dat vinden we niet raar, dat vinden we 
alleen maar heel bijzonder.”

www.nvshv.nl
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Met onder andere het programma, 
de sprekers en de workshops.
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