
 

 
Symposium: 

Verpleegkundig Specialisten 

 
op de SEH 

“The road to VS-en” 
 

Integratie “care and cure” 
 

Innovatieprojecten 

 
Op de Short Care Unit van de SEH van 
OLVG wordt circa 80% van de patiënten 
met minder urgente gezondheidsklachten 
door de VS behandeld. Tijdens het plenaire 
programma van het symposium zullen 
ervaringen omtrent de inzet van de VS 
gedeeld worden. 
 
Naast het plenaire programma kan men 1 
keuze maken uit 3 workshops, namelijk: 
• Musculo-skeletale echografie 
• Nazorg na bezoek aan de spoedeisende hulp 
• VS SEH, hoe dan? 

 
 

Aanmelden via link 
 
 

Meer informatie via 
b.p.m.huybrechts@olvg.nl 

  

 
 
 

   Woensdag 21 november 2018 
Aanvang: 17.00 uur 
Einde: 21.00 uur, daarna borrel 
 
OLVG Oost 
Einthovenzaal 
 
Doelgroep 
SEH verpleegkundigen, SEH 
artsen, verpleegkundig 
specialisten (i.o.), physician 
assistants (i.o.), SEH 
management, huisartsen en 
andere geïnteresseerden.  
 

Accreditatie is aangevraagd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.formdesk.com/olvglocatiewest/symposiumVSSEH�


 

Programma  
16u00 – 17u00 Netwerkbijeenkomst Netwerk VS SEH 

17u00 – 17u15 Welkom en inschrijven 
17u15 – 17u30 Opening door Mariska Zwartsenburg 
17u30 – 18u00 De VS op de SEH, een terugblik  

door Bart Huybrechts en Mariska Zwartsenburg 
18u00 – 18u30 “Care en cure” door Victor Bon 
18u30 – 19u15 Broodjes en netwerken 
19u15 – 19u45 Innovatietrajecten door nieuwe VS 
19u45 – 20u45 Workshop “musculoskeletale echografie” 

Workshop “VS SEH”, hoe dan?” 
Workshop “Nazorg na bezoek aan de SEH” 

20u45 – 21u00 Afsluiting  
21u00 Borrel 

 
Workshop “musculo-skeletale echografie” (Obbe Tiddens en Hilbert Tulner) 
Toepassen van echografie bij letsel van extremiteiten krijgt steeds meer 
aandacht. Tijdens workshop worden toepassingen besproken en kan worden 
geoefend met echo. 
 
Workshop “VS SEH, hoe dan?” (Mariska Zwartsenburg en Bart Huybrechts) 
De visie op en implementatie van de functie VS komen aan bod, evenals factoren 
die hierop van invloed zijn. 
 
Workshop “Nazorg na bezoek aan de SEH” (Janneke Schuitenmaker) 
Van patiënten die op de Short Care zijn behandeld en weer naar huis gaan, is over 
het verloop niets bekend. Zijn er misschien complicaties opgetreden, is bezoek aan 
huisarts nodig geweest? Het opzetten van nazorg kan hierin verandering brengen 
en onderwerp zijn van wetenschappelijk onderzoek. Tijdens de workshop wordt 
hier verder op ingegaan en kunnen ideeën/toepassingen uitgewisseld worden. 

 
 

 


