Postzegel
niet nodig

Training
The Colonoscopy Trainers

Faculty

Data:
27 en 28 mei 2019
16 en 17 september 2019
20 en 21 januari 2020

Drs. Beatrijs de Leede, Onderwijskundige
Senior onderwijskundig adviseur met ruime ervaring in Teach the Teacher
cursussen, feedback-trainingen en coaching van aios, tevens betrokken bij
ontwikkeling van opleidingsplannen en adviseur medische vervolgopleidingen.
Dr. Jurjen Boonstra, MDL-arts
MDL-arts en Hoofd Endoscopie.
Aandachtsgebied GE oncologie, diagnostische en therapeutische endoscopie.
Prof. dr. James Hardwick, MDL-arts
MDL-arts, hoogleraar maag-darm-leverziekten, in het bijzonder de vroege detectie
en behandeling van colorectale tumoren.
Aandachtsgebied diagnostische en therapeutische endoscopie.
Dr. Alexandra Langers, MDL-arts
MDL-arts en opleider maag-darm-leverziekten OOR Leiden.
Aandachtsgebied GE oncologie, erfelijke tumoren, coloscopie, educatie, training
en opleiding.

Mogelijk gemaakt door:

Uitnodiging

Antwoordnummer 10392
2300 WB Leiden

LUMC
Stafcentrum MDL, C4-P

De cursus wordt gegeven door tenminste drie leden van de faculty, in wisselende
samenstelling.

BIG registratienummer:					

Email:								

Telefoon:

Plaats:		

Eigen bijdrage: 500,- euro (incl. lunch en diner)

Adres:								Postcode:

Accreditatie: NVMDL

Ziekenhuis:							

Doelgroep: De cursus is bedoeld voor MDL-artsen die aios of nurse endoscopists
opleiden in de endoscopie.

Naam:

Alexandra Langers
MDL-arts, MD PhD
Opleider maag-darm-leverziekten LUMC

In de cursus komen de volgende aspecten aan bod:
l Principes van volwassenen-educatie
l Training in praktische vaardigheden
l Geven van feedback
l Leerdoelen opstellen
l Beoordelings-instrumenten

Plaats:					 Datum:		Handtekening:

Hartelijke groet,

Leerdoel: Na het volgen van deze cursus bent u in staat om op een efficiëntere en
effectievere wijze aios of nurse endoscopists op te leiden in de endoscopie.
Daarnaast draagt de cursus bij aan uw eigen docent-professionalisering.

IBAN-rekeningnummer: 						ten name van:

De cursus is zeer intensief en er kunnen maximaal 6 cursisten per keer deelnemen.
Schrijft u zich dus alvast snel in via secretariaat.mdlz@lumc.nl en stuur tevens de
antwoordkaart retour i.v.m. de machtiging.

Wilt u meer informatie, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat:
secretariaat.mdlz@lumc.nl

Hiermee machtig ik het LUMC om eenmalig 500 euro af te schrijven van:

Deze tweedaagse nascholingscursus is tot stand gekomen in samenwerking met
St. Mark’s Hospital in Londen, waar deze cursus reeds langere tijd gegeven wordt
en inmiddels een verplichte nascholing is geworden.

27 en 28 mei 2019
16 en 17 september 2019
20 en 21 januari 2020

De Training the Colonoscopy Trainers (TCT) biedt u de mogelijkheid zich als docent
verder te bekwamen in het aanleren van praktische vaardigheden, met de focus op
coloscopie. Wij willen u hierbij van harte uitnodigen om deel te nemen aan de Training
the Colonoscopy Trainers.

Deze tweedaagse cursus is een zeer interactieve cursus, waarbij actieve participatie
van de deelnemers een vereiste is. De eerste dag van de cursus (aanvang 09:00)
heeft een workshop-achtig karakter en richt zich op het ontwikkelen van een
kader/structuur voor en aanleren van endoscopische vaardigheden (met de focus op
coloscopie), training met behulp van simulatie-modellen en het geven van effectieve
feedback. De eerste dag eindigt rond 17:00 met aansluitend een cursusdiner.
Op de tweede cursusdag (08:30 -16:30) wordt het geleerde in de praktijk gebracht
in een klinische omgeving.

Ik geef me op voor Training the Colonoscopy Trainers op:

De opleiding van de MDL-arts van de toekomst moet korter. Dit vraagt om meer
doelmatigheid in de opleiding. Het vraagt óók om een efficiëntere manier van
opleiden in de endoscopische vaardigheden.

Inhoud van de cursus

Antwoordkaart

Beste collega,

