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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

11 Renal en Genitourinary Renal and genitourinary 
chapter 88 t/m 94

Patient met flank 
pijn

Heroin Sintrom 
NOACs

Vb: Beeldvorming bij 
niersteenkoliek? 
Tamsulosine bij nierstenen? 
Urine dipstick resultaten, 
wanneer micro?

Urinary catheter

12 Pediatrics Part 2 
breathing diffuclties, 
abdominal pain, fluids 
en electrolytes

chapter 123-126, 127-130, 
144

Het benauwde kind Button batteries Salbutamol  
Prednison 

Vb:Toedieningweg 
salbutamol, spacer vs neb; 
rehydration oral or NG; IV 
fluids in kids, specifics and 
dangers

Intra osseous access

13 Infectious disease chapter 151 t/m 155, 149, 
156, 161 

Returned traveller 
met koorts

Calcium channel 
antagonist

Cephalosporines 
Aminoglycosides

14 Gastrointestinal 
disorders 

chapter 71 t/m 78 Jonge vrouw met 
buikpijn

alcohol en toxische 
alcoholen

PPI 
Ranitidine

Paracentesis

15 Trauma 254 t/m 263 (maar eigenlijk 
264 t/m 266 ook)

TCA Tranexamic acid Vb:Pan CT? c-spine 
immobilisation? Massive 
transfusion

16 Trauma Skills day Roberts and Hedges’ 
Clinical Procedures in 
Emergency Medicine, 6e 
editie

voorbereiden ICPDOC voor de 
procedures van die dag 

Finger thoracostomy 
Thoraxdrain 
Pelvic splint 
Femur tractie 
EFAST echo

17 Gastrointestinal 
disorders 

Chapter 79 t/m 87 Oudere patient met 
buikpijn

Sulfonyrurea 
derivates

Metoclopramide 
Odansetron 
Other anti-emetics

Bv: antibiotica bij 
diverticuliitis? PPI bij upper 
GI bleed? Wanneer echo, 
wanneer CT?

NG tube

18 Airway and breathing: 
NIV, Oxygen, basale 
luchtweg technieken

Resusciation: airway and 
breathing 
28 t/m 31

Wall’s airway management Ketamine Ethomidate 
Ketamine als 
inductie

Basale luchtweg technieken 
inclusief ETT

19 Airway and breathing: 
RSI, DSI, difficult 
airway

Resusciation: airway and 
breathing 
28 t/m 31

Wall’s airway management Benzodiazepinen Suxamethonium 
Rocuronium (plus 
brief mention of 
other non-
depolarising 
agents)

RSI 
Cricothyroidotomy

20 Toets en Skills dag In de ochtend vinden 2 toetsen plaats (1-tje over interpretatie diagnostiek zoals in dit jaar aan de orde gekomen en 1-tje over drugs/meds zoals in dit jaar behandelt). De overgebleven dag 
is voor vaardigheden. Skills nav onderwerpen dit jaar: NG tube, Sengstaken balkmore, paracentesis (chapter 86); IDC (read complications of urinary catheters in chapter 95), cricothyr, 
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