
Onderw
ijsdag

Onderwerp Studie materiaal Tintenalli Studiemateriaal elders; kan 
aangevuld worden door 
organisator minstens 1 maand 
van te voren

Klinisch redeneren; 
onderstaande zijn 
slechts voorbeelden

Pick your Poison Drug card Vraag ter verdieping; 
onderstaande zijn slechts 
voorbeelden en moeten nog 
worden verdiept. Het staat 
de organisator vrij om 
andere verdiepingsvragen 
te kiezen.

Vaardigheden (met de 
nadruk op ICPDOC)

Intervisie en 
introductie onderwijs 
programma

Resuscitative 
procedures theory

Resuscitative procedures 
31 t/m 34

Roberts and Hedges sixth 
edition. Chapter 
6,9,10,16,17,18 (lateral 
approach). 
Plus articles on resuscitative 
thoracotomy (clamshell 
approach) and resuscitative 
hysterotomy. 

Local anaesthetic Morfine 
Fentanyl

Bv: geloven we nog in 
naald thoracocentesis? En 
wat is het alternatief? En 
hoe doen we dat praktisch?

Gynecologie Obstetrics and gynaecology 
hfst 96 t/m 105

Robert and Hedges sixth ed. 
Chap 56

Vaginaal 
bloedverlies eerste 
trimester

NOACs en vit K 
antagonisten

Pijnstillers en 
zwangerschap

Speculum examen, 
emergency delivery

Ouderen SEG en 
palliative 
geneeskunde op de 
SEH

Oscar vragen voor tekst Verminderd 
functioneren thuis

Digoxine Medicatie bij 
palliatie

Speciale groepen, 
orgaan donatie en 
medicolegaliteit in het 
algemeen

Special situations 
296 t/m 298 plus een 
Nederlandse tekst over 
medisch ethische zaken, en 
legaliteit. Ook donatie hier 
behandelen.

Pt met 
niertransplantaat en  
buikpijn

tijd voor een 
bijzondere tox 
casus

Olanzepine

Neurologie Neurology 
hfst 164 t/m 175

CVA - stroke 
mimics

anti-epileptica (in 
ieder geval 
fenytoine en 
keppra; als 
mogelijk ook 
valproate

Phenytoin 
Sodium valproate 
Levetiracetam

Vb: wat is de evidence voor 
thrombolysis in stroke? Is 
een CT genoeg om SAB uit 
te sluiten? CT voor LP?

Lumbaal punctie

Psychiatrie Psychosocial disorders plus 
Abuse and assault 
hfst 286 t/m 295

overzichts artikel Gunja Delier LIthium Haloperidol 
Benzodiazepines 
(met aandacht voor 
verschillen) 

Bv: chemische sedatie bij 
agitatie, welk middel, 
evidence? Bestaat 
“somatisch vrijgeven”? 

Chemische en 
mechanische fixatie

Long aandoeningen Pulmonary disorders 
hfst 62 t/m 70

Patient met severe 
obstructive 
bronchospasm

Aspirine Salbutamol 
Steroiden (ook voor 
andere indicaties)

Bv: NIV op de SEH. Hoe? 
Wanneer? Wat is de 
evidence?  
Wat voegt echo toe?

Thorax drain  
Aansluiten op NIV 
Echo longen

inhaal week Endocrionlogie/haem/onc 
hfst 223 t/m 240

Metformine en 
insuline

Wanneer ben je 
geimmuncompromiteerd - 
effecten op SEH- gevolgen?  
transfusies -  
complicaties DKA- 

PICC lijn aanprikken

Pediatrics Part 3 
trauma, analgesia, 
procedures, 
headinjury

chapter 110, 112, 113, 138, 
139, 140

guidelines, landmark articles 
(PECARN, CHALICE)

Ijzer doseringen voor 
analgetica bij 
kinderen (handig uit 
je hoofd)

IO, IV bij kinderen, LP?

Toets en Skills dag In de ochtend vind 1 toets plaats waarin alle kennis van het jaar wordt getest De overgebleven dag is voor vaardigheden, tzt in te vullen nav behandelde onderwerpen in jaar. 
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