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Casuïstiekbespreking Fluxus  

Achtergrond
Deze casuïstiekbespreking is een initiatief vanuit de expertgroep acute verloskunde van Acute
Zorg Euregio en tot stand gekomen in samenwerking met de ketenpartners. De avond staat in
het teken van Fluxus post partum.

Doel
Kennis ten aanzien van dit onderwerp verdiepen en zorgverleners bewust te laten worden
van elkaars en andermans rol in de keten van zorg voor de patiënt.

Doelgroep
Zorgverleners die in aanraking komen met acute verloskunde casuïstiek.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor verloskundigen, verpleegkundigen, verpleegkundig
specialisten en gynaecologen. Voor de overige beroepsgroepen kan op aanvraag een bewijs
van deelname worden verstrekt.

Aanmelden
Deelname is gratis. Om de organisatie in goede banen te kunnen leiden, vragen wij u
vriendelijk om u uiterlijk 25 augustus aan te melden via onze website
(https://www.acutezorgeuregio.nl/scholingen/).

Let op! Om een variatie in het publiek te houden, geldt in eerste instantie een maximum
aantal deelnemers per beroepsgroep. Aanmeldingen boven het maximum komen op een
reservelijst. Indien blijkt dat niet alle plekken gevuld zijn, kunnen mensen van de reservelijst
deelnemen. Wij zullen dit op maandag 26 augustus aan de mensen op de reservelijst bekend
maken.

Locatie
Auditorium van Medisch Spectrum Twente
Koningsplein 1, Enschede

Thema:  “Fluxus door de keten”
Donderdag 12 september 2019, 18.00u-21.30u

Programma
18.00u Inloop

Ontvangst met soep en broodjes

18.30u Welkom en introductie
Frank van der Holst (vz expertgroep acute verloskunde), Ambulance Oost
Cees Schenkeveld, manager Bureau Acute Zorg Euregio

18.35u Introductie Fluxus post partum
Marko Sikkema, gynaecoloog, ZGT

18.55u Feiten, cijfers en ketenafspraken
Irene Smellink-Assink, eerstelijns verloskundige

19.15u De hemodynamische toestand van een zwangere vrouw
Claar Bijleveld, anesthesist, MST

19.40u Pauze

20.00u SBARR-methode: belang van goede overdracht in de keten
Frank van der Holst, verpleegkundig specialist, Ambulance Oost

20.15u Casuïstiek
- Thuis en melding aan de meldkamer - eerstelijns verloskundige
- Ambulance - Joost van der Ploeg, ambulance verpleegkundige, 
Ambulance Oost
- Verloskamers - Elke Wigger, PA verloskunde, ZGT

21.00u Interview patiënt
PA verloskunde en patiënt

21.20u Afsluiting en vragenronde
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