Cursusinfo MINT-cursus
COPD als systeemaandoening: De nieuwste inzichten vertaald naar de praktijk
Kosten:
Plaats:
Organisatie:
Sponsoring:

€ 750,- 2-daagse cursus incl. terugkomdag.
€ 600,- 2-daagse cursus excl. terugkomdag
Inschrijving, verblijf, en uitgebreid studiemateriaal zijn inbegrepen in de cursusprijs.
NH Hotel Maastricht
Maastricht UMC+/NUTRIM
Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door Nutricia Advanced Medical Nutrition

Inleiding
Deze unieke cursus verschaft nieuwe kennis en inzicht in de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen
op het gebied van de pathofysiologie en behandeling van COPD. Vooral de systemische consequenties van de
aandoening bieden niet alleen nieuw behandelingsperspectief voor medici, maar juist voor een
multidisciplinaire aanpak door samenwerking op maat met paramedische disciplines, zoals de fysiotherapeut,
de ergotherapeut, de diëtist, maar ook voor de longverpleegkundige, die vaak een spin in het web van de
zorgverlening is. Deskundigheidsbevordering is daarvoor echter een eerste vereiste.
Inhoud
De cursus beoogt een dubbelslag. Enerzijds is er de mogelijkheid tot verdieping binnen de eigen discipline,
anderzijds wordt gezamenlijk een interdisciplinaire samenwerking uitgewerkt met afbakening van taken en
verantwoordelijkheden. De onderwijsfilosofie bestaat uit doelstellingsgericht leren, om de opgedane kennis
en inzichten optimaal te kunnen implementeren in de individuele dagelijkse praktijk. Er is een beperkt aantal
conceptuele lezingen. Daarnaast moet de cursist actief kennis verwerven aan de hand van zijn/haar
kennisniveau en voorgelegde actuele patiëntenproblemen. Deze casuïstiek wordt in eerste instantie
intercollegiaal besproken in werkgroepen en vervolgens plenair teruggekoppeld en nader toegelicht door de
docenten.
Programma
Zie ommezijde.
Doelgroep
De programmaopzet komt het meeste tot zijn recht met een multidisciplinaire groep cursisten (max 30
personen) bestaande uit:
Longartsen in opleiding of die de specialistenopleiding recent hebben afgerond
Paramedische behandelaars van COPD patiënten zoals diëtisten longverpleegkundigen, fysiotherapeuten en
ergotherapeuten.
Accreditatie
Deze cursus is door het KNGF geaccrediteerd met 16 punten onder accreditatienr. 8561, door St. Adap voor
diëtisten en ergotherapeuten met 12 punten onder accreditatienr. 141204 en door Kwaliteitsregister V&V en
Zorgprofessionals met 12 punten onder accredittienr. 141204.
Aanmelden
Via bijgaand inschrijfformulier of via onze website: http://www.mintonline.org

Programma MINT-cursus
COPD als systeemaandoening: De nieuwste inzichten vertaald naar de praktijk
Dag 1
12.00-12.30
12.30-12.45
12.45-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-19.00
19.00-19.30
19.30-22.30

Inschrijving met koffie en broodjes
Welkomstwoord, uitleg cursusopzet en cursusverwachtingen
COPD anno 2013: pathofysiologie en epidemiologie
Pulmonale cachexie: meer dan gewichtsverlies
Obesitas en COPD: the fatter the better?
Osteoporose bij COPD: een onderbelicht probleem
Koffie/thee
Lichaamssamenstelling en energiemetabolisme
Uitwerking casus 1 gecombineerd met
practicum/demonstraties nutritional assessment in MUMC
Wandeling naar stadscentrum
Diner in de stad

Dag 2
09.00-10.00
10.00-10.30
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
11.00-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.00
16.00

Plenaire bespreking casus 1 en practicum
Skeletspierpathologie bij COPD: meer dan inactiviteit
Koffie/thee
COPD en cardiovasculair risico: meer dan roken
Psychosociale problemen bij patiënten met COPD
Uitwerking casus 2
Lunch
Plenaire bespreking casus 2
Strategieën voor behoud van revalidatie
Update nieuwe ATS/ERS longrevalidatie richtlijn 2013
Afsluiting en take home messages

Terugkomdag bij voldoende belangstelling
11.00-16.00
Bespreking eigen casuïstiek en praktische vragen n.a.v. de cursus
Lezingen gericht op organisatie van de COPD zorg

Werkgroep

werkgroep

