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(voor zover ten tijde van druk bekend)

WORKSHOPS
De verplichte workshop: 

• De neurofysiologie van het brein. Hoe word je de held van de OK? 
- Drs.B.Torensma, Klinisch Epidemioloog en anesthesie medewerker

We kennen allemaal die momenten dat je collega volledig in je irritatie zone kan zitten of 
dat je zelf door de stress, omdat je het leven aan het redden bent van een patiënt, even niet 
meer rustig en politiek correct kan reageren. In deze Masterclass neemt Drs. Bart Torensma 
je mee door de neurofysiologie van het brein. Hoe werkt het brein in stress, welke delen 
van het brein werken soms niet meer onder stress en welke juiste te goed. En vooral hoe 
kan je nu de held van de recovery op de OK worden, doordat je weet hoe je actief delen 
in het brein kan activeren zodat jij die gene bent die winnend de ring uit loopt. Als Klinisch 
Epidemioloog en anesthesie medewerker heeft Drs. Bart Torensma veel onderzoeken 
gedaan en cursussen gevolgd naar de werking van het brein en hoe je team samenwerking 

kan verbeteren. TEAM straat niet voor niets voor Together Everybody Achieves More. 

Daarnaast keuze uit deze 5 workshops: 
• Geen dip tijdens- en betere slaap na de nachtdienst door lichttherapie

- Toine Schoutens, Verpleegkundige NP, Propeaq

• Echogeleide infuus prikken - Marc Vrebos, BD Bard 

• Zorg ook goed voor jezelf: De Overgang - Desirée van Cleef, 
verpleegkundig overgangsconsulent, IZZ

• “ZZP’er in de zorg: van A tot ... Zorgeloos ZorgProfessional” 
- Richard van Baarlen, Interchange

• Zeg n’s Aaaaaa - Richtje Doeven-Terpstra, Natuurkundig Kinesioloog, 
RichtjeTotaal Balans

Dit jaar hebben we een verplichte workshop en een vrije keuze.
Inschrijven voor de workshop moet via de BRV-site.

Ook inschrijven als u via groepsaanmelding ingeschreven bent!

VOL = VOL!!!!!



Datum:  Zaterdag 21 maart 2020

Plaats:  Hotel & Congrescentrum “De Reehorst”, Ede

Kosten bij voor- BRV-leden, NVAM-leden, incl. buffet €  90,00
inschrijving: BRV-leden, NVAM-leden, excl. buffet €  90,00
 Leerlingen, incl. buffet €  75,00
 Leerlingen, excl. buffet €  75,00
 Contactpersonen, incl. buffet €  55,00
 Contactpersonen, excl. buffet €  55,00
 Overige, incl. buffet €  125,00
 Overige, excl. buffet €  125,00

Daginschrijvingen: € 150,00 voor alle deelnemers, excl. buffet

Inbegrepen: - Entree
 - Congrestas
 - Koffi e en thee
 - Lunch 
 - Buffet

Inschrijven: - Inschrijving: direct bij digitale registratie met betaling 
  congreskosten via IDEAL (vanuit het buitenland via  
  Mister Cash).
 -  Groepsaanmeldingen:
  via penningmeester@brvnederland.nl
  Bij groepsaanmeldingen is de 7e persoon gratis! Dit geldt 
  alleen bij gelijktijdige aanmelding (en betaling) als groep, 
  dus niet bij losse aanmeldingen via de website. 
  Aanmelding hiervoor via email.

Bereikbaarheid: - Per trein: station Ede-Wageningen, vervolgens loopt u in 
  3 minuten naar het Congrescentrum (borden volgen).
 -  Per auto: vanaf de A12 afslag Ede-Wageningen, richting 
  Centrum (de Reehorst staat op borden aangegeven). 

Een parkeermunt kost € 7,00 contant bij vroegtijdig vertrek. 
Bij afhalen na het congres is deze gratis. 
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 focus op sneller herstel na de operatie. Wij zullen met jullie de recente wildgroei aan 
 deze locoregionale technieken doornemen en kijken naar wat er zoal (on)bekend is 
 over de indicaties, werkingsmechanismen en effectiviteit.”

12.30 uur Lunch

13.30 uur Workshops

14.15 uur Workshops

15.00 uur  Theepauze

15.30 uur  Obese jongere op de recovery  - Door Rekha Mungra, anesthesioloog UMCG

  Tegenwoordig zien we steeds vaker kinderen met overgewicht. Dit is voor de huidige 
anesthesioloog een nieuwe uitdaging.

 Hoe zit het met de opvang van het obese kind postoperatief?
 Waar liggen de aandachtspunten voor de recovery en vormen deze ook een nieuwe 

uitdaging? Ik hoop jullie hier iets meer over te kunnen vertellen.

16.00 uur  Veerkracht & Verandering - Door Lonneke van Dasler

  Er is niets zo stabiel als verandering. Alles verandert voortdurend en steeds sneller. 
Maar hoe ga je hiermee om? Op haar 27ste zat Lonneke van Dasler (1988) thuis 
met een burn-out. Hierdoor moest zij wel veranderen. De veranderingen in haar 
leven hebben haar geïnspireerd. Nu spreekt ze over haar burn-out, geluk, veerkracht 
en verandering. Op humoristische en interactieve wijze geeft ze praktische tips en 
levendige voorbeelden. Laat je inspireren en ontdek hoe veranderen makkelijker en 
leuker wordt.

16.45 uur   Afsluiting - Door Claudia van Aken, voorzitter commissie congressen 

17.00 uur    Borrel

17.15 uur    Afsluitend buffet 

Attentie: alleen voor de deelnemers die zich vooraf hebben opgegeven en een 
markering op hun deelnamekaart hebben staan.

08.30 uur Ontvangst Registratie en inschrijving ontvangst met koffi e, thee en iets lekkers

09.30 uur Welkom Opening van het congres - Door Claudia van Aken, voorzitter 
 commissie congressen van de BRV, recoveryverpleegkundige Slingeland Ziekenhuis 
 Doetinchem. Introductie van de dagvoorzitter, Dr. Peter van de Mast, anesthesioloog 
 Ommelander Ziekenhuis Groningen

09.45 uur “Slapen is voor watjes” - Door J.M. Heins anesthesie verpleegkundige en Bioloog, 
 Dijlanderziekenhuis locatie Hoorn en Purmerend

 Gemiddeld slapen wij ongeveer een derde van ons leven. Slaap is een soort 
onderhoudsbeurt, het lichaam krijgt de kans om bij te komen van de dag. Sommige 
processen liggen bijna stil in de nacht, terwijl andere lichaamsfuncties juist toenemen. 
Geen probleem, want als het donker wordt gaan wij slapen. Maar als je onregelmatig 
werkt, wordt het lichaam voor de gek gehouden. Terwijl het lichaam zich voorbereidt 
op rust en herstel, gaat men tijdens een nachtdienst juist het tegenovergestelde doen. 
Tijdens deze lezing komen de gevolgen van de mismatch tussen het fysiologisch 
systeem en nachtdiensten aan de orde.

10.15 uur Hoe kunnen we de zorg blijvend (ont)regelen? - Door Kees Kraaijeveld, 
 directeur Argumentenfabriek

  Het doel van Kees Kraaijeveld is altijd om zich weer te doen realiseren dat de 
administratieve rompslomp geen  ‘natuurverschijnsel’ is, maar iets wat we met elkaar 
zelf hebben gemaakt (met de beste bedoelingen over het algemeen). Belangrijk 
inzicht is dat we er dus ook met elkaar weer vanaf kunnen. Maar dan is er wel stevige 
tegenmacht nodig, vanuit de zorgverleners zelf. De regelaars gaan het niet voor ons 
oplossen, dat is zeker . Dit wil Kees overbrengen, dat je er als zorgverleners zelf iets aan 
kunt doen, dat je er iets aan moet doen. Want dan lukt het doorgaans heel prima om 
de zorg te ontregelen.

10.45 uur Koffi epauze

11.30 uur Orthopedische chirurgie, een kijkje achter de schermen, een 3D 
 presentatie - Door Eric M.J. Koeweiden, orthopedisch chirurg OZG

 Graag laat ik meekijken en ik deel u enkele overwegingen en keuzes gedurende 
30 jaar orthopedie. Omdat 3D fotografi e al sinds begin jaren ’80 mijn grote hobby is 
kan ik u plaats laten nemen dichter bij het operatieterrein dan de operateur zelf met 
behulp van een 3D bril.

12.00 uur Sneller herstel door loco regionale techniek?? - Door Drs.W.ten Hoope en 
 Dr. N.J.de Koning, anesthesiologen Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

 “Locoregionale technieken voor postoperatieve pijnbestrijding hebben afgelopen 
 jaren veel hernieuwde aandacht gekregen, mede dankzij de opiaatcrisis en de 

Programma


