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Masterclass Mechanische beademing; Beyond the basics
In deze masterclass voor gevorderden wordt door Ventilation Practitioners stilgestaan bij de principes van mechanische beademing
van patiënten met ernstige gaswisselingsstoornissen Van beademing in ARDS patiënten tot beademing in COPD patiënten, van
buikligging tot ECMO, van asynchonie tot recruteren. Een praktische toepassing vindt plaats middels casuïstiek en simulatie. Een
masterclass geschikt voor de IC verpleegkundigen maar zeker ook interessant voor arts-assistenten werkzaam in het acute
zorgdomein.

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Complicaties van mechanische beademing;
Mechanische beademing in ARDS;
Mechanische beademing in COPD patiënten;
Het belang van de respiratoire drive;
Longrecruitment en instellen van PEEP;
Patiënt ventilator interactie;
Buikligging;
ECMO;
De moeilijk te weanen patiënt

Doel
•
•
•

Verdieping en opfrissing van kennis met betrekking tot de zorgvrager met een ernstige gaswisselingsstoornis.
De beleidsmatige beademingsinstellingen kunnen observeren, interpreteren en daarop anticiperen.
De beademde zorgvrager in de context van het betreffende ziekenhuis volgens evidence-based medicine optimaal zorg kunnen
geven.

Toelatingseisen
Geschikt voor IC verpleegkundigen maar zeker ook interessant voor arts-assistenten werkzaam in het acute zorgdomein
De groepsgrootte is gesteld op maximaal 15 deelnemers.

Praktische info
Deze scholing kunt u aanvragen als incompany training. U kunt hiervoor een offerte of een intakegesprek met de docent
aanvragen via ons contactformulier.
Deze training bestaat uit minimaal 3 dagdelen van 3 uur met een interval van één tot twee weken.
De deelnemer dient zich middels zelfstudie voor te bereiden op scholing. Tijdens de scholing zal de nadruk liggen op de praktische
toepassing van de aangeboden lesstof.
Leslocatie is bij voorkeur een passende ruimte in het ziekenhuis dat de training inkoopt.
Deze masterclass is een vervolg op de scholing Beademen op de IC, hoe zit het ook alweer?

Lesdata
In overleg af te stemmen

Certificering
In afstemming met de opdrachtgever vindt een praktische toetsing plaats, in dat geval wordt door Albeda een certificaat uitgereikt.
Zonder afsluitende toetsing een bewijs van deelname.
Deze scholing is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN.

Vragen of opmerkingen?

Locaties

•
•

•

Albeda Zorgcontract, 06 479 49 521
Maarten van Duijn, 06 - 46946188

Haastrechtstraat, Rotterdam

Aanmelden

Duur

Drie tot vijf dagdelen afhankelijk van de ervaring met beademen van de verpleegkundigen

Kosten

Volgens offerte

U kunt een offerte of een intakegesprek met de trainer aanvragen via onscontactformulier .

