Kosten deelname
De kosten voor deelname aan de
MSD Academy nascholing bedragen
€ 17,50 Hierbij inbegrepen zijn deelname
aan het wetenschappelijk programma,
koffie, thee, buffet. De betaling vindt
plaats via éénmalige incasso.

Inschrijving
U kunt zich aanmelden via
www.msdacademy.nl. Na verwerking
van uw inschrijving ontvangt u een
bevestiging van deelname.
Inschrijvingen worden behandeld op
volgorde van binnenkomst.

Scholingsaftrek
Wanneer de beroepsbeoefenaar als
vrije beroepsbeoefenaar/ondernemer
kosten maakt voor een vakcursus of
-opleiding, zijn deze kosten voor 100%
aftrekbaar van de fiscale winst.

MSD Academy informatielijn
Telefoon: 0800-0227222
Email:
info@msdacademy.nl
Website: www.msdacademy.nl

Doelgroep
Deze nascholing is bedoeld voor
anesthesiemedewerkers.

Annulering
Bent u onverhoopt verhinderd, wilt u
dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan
MSD Academy (tel. 0800-0227222)?
Een collega kan uw plaats dan innemen.
Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk
3 dagen voor de datum van de
nascholing, daarna worden administratie
en annuleringskosten à € 25,- per
inschrijving in rekening gebracht.
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Accreditering
Voor deze nascholing wordt accreditatie
aangevraagd bij de Nederlandse
Vereniging voor Anesthesiemedewerkers.
Accreditatie geldt voor het gehele
programma en punten kunnen toegekend
worden indien het gehele programma
gevolgd is.

Accreditatie
wordt aangevraagd
bij de NVAM

2011
‘Masterclass:Najaar
spierverslapping,
monitoring
Nascholing voor huisartsen
en ‘verbaal meesterschap’ op de OK’

Uw gegevens zijn afkomstig van IMS Health. Voor meer informatie of indien u er geen prijs op
stelt in de toekomst mailings van MSD te ontvangen, kunt u contact opnemen met IMS Health
via nl.onekey@nl.imshealth.com of via telefoonnummer 035 – 69 55 355.

Geachte mevrouw, heer,

Programma

Datum en locatie

Graag nodigen wij u uit voor de MSD Academy-nascholing: ‘Masterclass: spierverslapping,
monitoring en ‘verbaal meesterschap’ op de OK’. Deze nieuwe nascholing, mede verzorgd
en mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiemedewerkers, wordt
in 2017 op diverse data en verspreid over heel Nederland georganiseerd.

18.00 – 18.15 uur Ontvangst, registratie
en maaltijd

Woensdag 1 maart 2017
Hotel van der Valk
Lavendelheide 4, Drachten

De beste zorgprestaties zijn altijd het resultaat van teamwork, van experts op verschillende
terreinen die perfect samenwerken, aan de hand van heldere missies en met hetzelfde
doel voor ogen: steeds betere zorg voor iedere, individuele patiënt. Zo’n team – en u
maakt daar onderdeel van uit – wil altijd meer zijn dan de optelsom van haar teamleden.
Iedere patiënt die complexe zorg nodig heeft, wordt omringd door een multidisciplinair
team van zorgprofessionals. En als anesthesiemedewerker speelt u een cruciale rol in
dat team. Hoe kunt u die rol in de multidisciplinaire samenwerking, anno 2017, optimaal
spelen? Die vraag staat centraal in de nascholing ‘Masterclass: spierverslapping,
monitoring en verbaal meesterschap op de OK’.
Deze nascholing, ontwikkeld door Bart Torensma (klinisch epidemioloog en werkzaam als
anesthesiemedewerker), mag u dus niet missen! Het programma is interactief van opzet
en praktijkgericht. Actuele ontwikkelingen worden belicht aan de hand van casuïstiek en
daarnaast zal ook de meest recente literatuur worden besproken.
Met vriendelijke groet,
MSD B.V.

18:15 – 19:00 uur	Epidemiologische
en klinische cijfers
met betrekking tot
spierverslapping
19:00 – 19:15 uur	Het gebruik van
spierverslappers
19:15 – 19:55 uur	Het monitoren van
spierverslapping: recente
ontwikkelingen
19:55 – 20:45 uur	Neurofysiologie: hoe kunnen
wij de helden worden van de
OK?
20:45 – 21:00 uur Afsluiting

Woensdag 5 april 2017
Hotel van der Valk
Aalsterweg 322, Eindhoven
Woensdag 3 mei 2017
Hotel van der Valk
Warmonderweg 8, Sassenheim
Woensdag 7 juni 2017
Hotel van der Valk
De Holle Bilt 1, De Bilt
Woensdag 6 september 2017
Hotel van der Valk
Westeinde 1, Oostzaan
Woensdag 4 oktober 2017
Hotel van der Valk
Energieweg 2, Rotterdam
Woensdag 1 november 2017
Hotel van der Valk
Hoofdveste 25, Houten
Woensdag 6 december 2017
Hotel van der Valk
Laan van Westroijen 10, Tiel
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