16 en 17 november 2020

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig.
Accreditatie
U kunt bij uw aanmelding aangeven of accreditatie voor u verplicht is, dan wordt dit
aangevraagd.

Tweedaagse Basiscursus
Polysomnografie

Kosten
Cursusprijs: € 950,00 (inclusief lunch, exclusief eventuele overnachting)
Diner 1e dag: € 25,00
Overnachtingsmogelijkheid
Er is overnachtingsmogelijkheid op het terrein van Kempenhaeghe in het gastenverblijf.
In de buurt zijn er verschillende hotels. Het gastenverblijf is op basis van beschikbaarheid.
Informatie en inschrijven
Voor meer informatie en inschrijven kunt een mail sturen aan het secretariaat t.a.v. mevrouw
Suzanne Donders via LaarS@kempenhaeghe.nl onder vermelding van:
• Naam
• Functie
• Administratieve gegevens (factuuradres)
• Nodige accreditatie
• Wel of niet gebruik maken van diner.
Annuleren
Tot 16 oktober 2020 kunt u kosteloos annuleren.

Kempenhaeghe
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze
T (040) 227 90 22
E info@kempenhaeghe.nl
W www.kempenhaeghe.nl

Postadres Heeze:
Postbus 61
5590 AB HEEZE

Alle kennis.
Alle aandacht.

Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe
Het Centrum voor Slaapgeneeskunde (CSG) van Kempenhaeghe is het grootste multidisciplinaire
slaapcentrum van Nederland. De expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling strekt zich
uit over de volle breedte van de slaapgeneeskunde. De topklinische zorg is gebaseerd op multidisciplinair
werken rond de volgende thema’s: slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen, insomnie, circadiane
ritmestoornissen en neurologische slaapstoornissen, met bovendien specifieke expertise betreffende
kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe biedt een tweedaagse
Basiscursus Polysomnografie aan op maandag 16 november en dinsdag 17 november 2020.
Tijdens deze cursus wordt het beoordelen van een polysomnografisch onderzoek
theoretisch uitgelegd met daarna uitgebreide mogelijkheid tot scoren in duo’s onder
supervisie met persoonlijke begeleiding. De internationale scoringsstandaard van de
AASM (laatste versie) wordt gevolgd.
Een kennismaking met de registratie-praktijk verloopt via een les over het aanbrengen
van de elektroden en sensoren op de patiënt. Ook is er een bezoek gepland aan de
afdeling zodat de praktijk van het slaaponderzoek verder wordt verduidelijkt.

Maandag 16 november en dinsdag 17 november
2020 Basiscursus ‘Polysomnografie’
Doelgroep
KNF laboranten, longfunctie-laboranten, verpleegkundigen, AIOS en medisch-specialisten
en andere huidige of toekomstige medewerkers van een slaapcentrum die nog geen of
beperkte ervaring hebben met polysomnografie en die zelfstandig willen leren scoren.

Kempenhaeghe volgt ook in het scholingsaanbod de geldende richtlijnen van RIVM.

DAG 1: MAANDAG 16 NOVEMBER 2020 | 09.00 - 17.30 (AANSLUITEND DINER*)
09.00
09.30
10.00
11.00
11.30
13.00
14.00
14.45
15.45
16.00
17.00
17.30
18.30

Ontvangst
Inleiding slaapstoornissen
Hook-up en Theorie slaapscoring
Pauze
Hands-on I hypnogram scoren (basis)
Lunch
Casuïstiek (deel 1)
Hands-on II hypnogram scoren (vervolg)
Pauze
Hypnogram interpretatie met plenaire discussie
Casuïstiek (deel 2)
Afsluiting dag 1
Diner

DAG 2: DINSDAG 17 NOVEMBER 2020 | 09.00-17.30 (AANSLUITEND BORREL)
09.00
09.30
10.30
11.30
12.15
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.30

Ontvangst
Presentatie scoring ademhaling
Hands-on III: apneus en hypopneus
Pauze en rondleiding afdeling
Hands-on IV: ademhalingspatronen
Lunch
Casuïstiek (deel 3)
Hands-on V: scoren polysomnografie
Pauze
Polysomnografie: interpretatie met plenaire discussie
Borrel

Praktische informatie
• Datum: maandag 16 november en dinsdag 17 november 2020
• Locatie: De Broeders, Doctor Ruttenpark 6, 6029 TK Sterksel.
• Aantal deelnemers: maximaal 20 personen. Toelating gebeurt in volgorde van aanmelding.
Bij meer inschrijvingen wordt u op een wachtlijst geplaatst. U wordt hiervan dan op
de hoogte gesteld. Wij behouden ons het recht om bij onvoldoende inschrijvingen de
cursus te annuleren. U wordt daar van uiterlijk 2 weken op voorhand op de hoogte
gesteld, en ontvangt in dat geval het volledige inschrijfgeld retour.

