Cursus Acute Verloskunde
Na het volgen van deze cursus kunt u bij een acute verloskundige situatie met beperkte middelen (denk aan de inhoud verloskundige tas) tijdens een
thuisbevalling in korte tijd goed hulp verlenen. Door praktisch te oefening versterkt u uw zelfvertrouwen, wat rust kan geven in acute situaties. Medsim maakt
gebruik van de (bevallings)simulator Victoria. De hoogzwangere Victoria kan bevallen, praten, zuchten, bloeden, heeft bloeddruk, hartslag en saturatie, blaas
kan gevuld/geleegd worden. Kijk voor een idee naar het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=CaXLYyFhRFM
De cursusleid(st)er
De cursus wordt verzorgd door een ervaren verloskundige.
Inhoud van de cursus
Acute Verloskunde met Partusassistentie in de thuissituatie of in het geboortehuis
1.
Inhoudelijke kennisoverdracht over de acute situaties die zich kunnen voordoen bij een partus
2.
Inhoudelijke kennisoverdracht en het oefenen van vaardigheden in de volgende situaties: uitgezakte navelstreng, pre-eclampsie, schouderdystocie
(impressie en fundusexpressie), fluxus, reanimatie van de "natte" pasgeborene, stuitbevalling
3.
Inhoudelijke kennisoverdracht en oefenen van de vaardigheid: werken met de ISBAR-methode
4.
Inhoudelijke kennisoverdracht en het oefenen van de communicatie die nodig is voor het werken in het team van verloskundige en kraamverzorgende
U krijgt vooraf een digitale reader om door te nemen voor aanvang van de cursus (duur maximaal 2 uur)
Accreditatie en certificaat
De cursus is geaccrediteerd voor 6 punten bij KCKZ. Medsim zal zorgen voor accreditatie na opgave van uw KCKZ-nummer en uw presentie. Ook ontvangt u na
uw aanwezigheid digitaal een certificaat.
Locatie
De cursus (duur 4 uur) vindt plaats in het simulatiecentrum van Medsim, Ds. Th. Fliednerstraat 1 in Eindhoven.
Kosten
De cursus kost € 135,- (BTW-vrij, koffie, thee en een gratis uitrijkaart voor de parkeerplaats) per persoon. De groepsgrootte is maximaal 8 deelnemers.
Deelname is volgens de algemene voorwaarden voor individuele cursussen van Medsim. Deze voorwaarden staan op www.medsim.nl.
Inschrijven
Inschrijven kan via www.medsim.nl/kraamzorg. Daar vindt u ook alle trainingsdata en tijden.
Heeft u vragen? Stel gerust een mail naar educatie@medsim.nl of bel (040) 2 654 777.
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