Hands-on training op locatie voor SEO en eerste trimesterscreening
Doel
Deze training is bedoeld om ervaren echoscopisten de finesses van het SEO en/of de eerste
trimesterscreening te leren met als doel de uitvoering van de SEO- en NT-metingen te optimaliseren.

Opzet van de training
De bijscholing betreft het SEO óf het eerste trimester onderzoek.
Gedurende 3 uur zullen een of twee cursisten een hands-on training krijgen. Het onderzoek wordt
uitgevoerd bij 3 zwangeren, 1 uur per zwangere. Wanneer er twee cursisten zijn, zullen zij elkaar bij elke
zwangere aflossen. De cursisten kijken dan ook met elkaar mee.
De hands-on training vindt plaats onder begeleiding van een GUO-echoscopist. Tijdens het scannen
geeft de trainer aanwijzingen om het onderzoek nog beter uit te voeren. Direct na het onderzoek
bespreekt de trainer wat goed ging en welke verbeterpunten er zijn.
De cursist dient zich op de bijscholing voor te bereiden door een lijst samen te stellen met punten waar
hij/zij extra aandacht aan zou willen besteden tijdens de training. Deze lijst met aandachtspunten kan bij
aanmelding voor de training worden toegevoegd.

Hands-on training op locatie
De training vindt plaats in het echocentrum waar de cursisten werkzaam zijn gedurende een ochtend of
een middag. De cursisten zorgen zelf voor de werving van 3 (reeds gescreende) zwangeren.

Bewijs van deelname/accreditatie
De cursist ontvangt een deelnamecertificaat en een verslag van de training met daarin de
verbeterpunten. Accreditatie is aangevraagd bij de BEN en de KNOV voor 3 punten

Kosten
Voor de hands-on training op locatie brengt de SPSNN €350,- in rekening per dagdeel, inclusief
reiskosten voor de trainer.
Indien de training niet kan doorgaan volgens afspraak brengt de SPSNN onderstaande kosten in
rekening:
- Indien de cursist zich afmeldt binnen één week voor de geplande training, gaat de training niet
door en brengt de SPSNN € 150,- in rekening.
- Indien de trainer zich afmeldt binnen één week voor de geplande training brengt de SPSNN geen
kosten in rekening. Er wordt zsm een nieuwe training gepland. De cursist kan geen kosten in
rekening brengen bij de SPSNN of de trainer.

Aanmelden
Aanmelden kan via e-mail naar s.j.binnema@umcg.nl onder vermelding van het type training (SEO of
eerste trimester) en de lijst met persoonlijke aandachtspunten tijdens de training. De trainer zal dan
contact opnemen met de cursist voor het maken van een afspraak.
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