
           
 
 
 
 
 
 

Programma 
 

De toekomst van de acute zorg 
Het integraal zorgakkoord (IZA) en de toekomst van de acute zorg. Wat is daarin de rol van de SEH-
professional en wat betekent passende zorg voor jou op de SEH? Marieke Schuurmans vertelt hier 
meer over. 
 

Laat je inspireren door te zien welke initiatieven er zijn 
Voorbeelden van anders organiseren op de SEH of een acute zorgafdeling met een centrale rol voor 
de verpleegkundige.  
Het OLVG en de Noordwest ziekenhuisgroep gingen ons voor. Hoe hebben ze dat gedaan? Welke 
problemen kwamen ze tegen en welke patiënten worden er gezien? Maar belangrijker nog; wat 
heeft het opgeleverd? 
 

Green ER 
Ziekenhuizen zijn grote vervuilers en de SEH heeft hier een bijdrage in. 
Hoe groen is jouw SEH? Hoe kan er klimaatneutraal zorg geleverd worden op de SEH en hoe kan jij 
als SEH-professional het verschil maken?  
 

Palliatieve zorg op de SEH 
We zien steeds meer palliatieve zorg op de SEH zonder dat we dat in de gaten hebben.  
Wanneer is er sprake van een palliatieve zorg, hoe helpt de ‘surprise question’ hierbij en wat kunnen 
wij betekenen voor deze patiënt? Doutsje Idzenga SEH arts en consulent palliatieve zorg denkt met 
ons mee.  
 

De EMPLE studie 
Dat COVID-19 een grote invloed heeft gehad op ons leven is een understatement. 
Maar wat deed het met onze mentale gezondheidstoestand? Meer dan 500 SEH professionals vulden 
de vragenlijst in van het Lectoraat Acute Zorg van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. 
Lilian Vloet deelt met ons de uitkomsten.  

 
Hoe blijven we zelf gezond? 
Vitaliteitscoach Lidwien Geurts gaat ons uitleggen wat een vitaliteitspiramide is en hoe we de balans 
terug brengen in ons eigen leven.  
 
  



           
 

 
 
 
 

Workshops 
 
In twee workshopsrondes kun je met de volgende onderwerpen aan de slag.  
 

Een ECG en dan…  
Een sinusritme, AF en een STEMI herkennen we allemaal wel. Maar een trifasculair blok, extreme 
hartas en het ecg bij intoxicaties wordt soms een heel ander verhaal.  
Erik en Martien van ECG academie brengen ons in sneltreinvaart weer de trucs bij.  
 

Mixed Reality 
Trainen met behulp van een Hololens en een virtuele patiënt.  
Wat zijn de mogelijkheden en hoe kan Mixed Reality ons helpen levensecht te trainen? 

 
 
High flow zuurstoftoediening op de SEH. 
Het gebruik van high flow zuurstoftoediening vindt steeds vaker zijn weg naar de SEH. 
Bij welke indicaties gebruiken we het? Wat wint de patiënt ermee en hoe passen we het toe?  
In deze workshop vertellen we je alles! 
 

Reality en de Atlas ALS oefenpop 
Met de komst van de Atlas oefenpop is er toch nog een dimensie toegevoegd aan de mogelijkheden 
van REALITi. Een monitor-defibrillator, beademingsmachine, EPD, camera en oefenpop die volledig 
geïntegreerd zijn. In deze workshop gaan we aan de slag met de Atlas pop en de REALITY.  

 
Samenwerken met het GEM -team op de SEH. 
Om kwetsbare 70-plussers op de Spoedeisende hulp (SEH) optimale zorg te verlenen, heeft Tergooi 
MC het zorgpad Geriatric Emergency Medicine (GEM-team) ontwikkeld. Hierbij komt een 
multidisciplinair GEM-team in medebehandeling bij kwetsbare ouderen op de SEH. 
Wat kunnen we van hen leren en hoe helpt het ons op de SEH? 
 
In gesprek met bestuur NVSHV en V&VN platform Acute Zorg. 
De acute zorg is in beweging. De toekomst vraagt grote inspanningen en hoe willen wij als 
beroepsgroep vertegenwoordigt zijn? Maak gebruik van deze mogelijkheid om in gesprek te gaan 
met het bestuur en vertel wat je verwachtingen zijn! 

 
  



           
 
 
 
 

In de spotlight: SEH-professionals in opleiding: 
 
Eindelijk het is zover! Na zoveel jaar zwoegen heb je je opleiding tot SEH professional afgerond! 
De laatste maanden heb je gewerkt aan je afstudeeronderzoek en we willen jou de mogelijkheid 
bieden dit te delen met alle SEH’s in heel Nederland.  
 
In een pitch van 1 minuut krijg je de ruimte om jouw collega’s nieuwsgierig en enthousiast maken.  
Wil jij jouw onderzoek of CAT pitchen? Neem dan contact op met de congrescommissie! 
 
 

Na deze dag met de deskundige topsprekers, collega’s en professionals in 
opleiding weet je weer waarom je zo’n mooi beroep hebt op de SEH en hoe je 

niet alleen goede en passende zorg levert voor de patiënt, maar ook hoe je 
goed voor jezelf kunt zorgen! We hopen je te zien op 20 april aanstaande. 

 

 
 
 

 


