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C u r su s T h a na t op rax i e

Uitvoering
De theoretische cursus wordt
verzorgd door regionaal opleidingen
centrum Rijn IJssel. Omega
Supplies zal zorg dragen voor
de twee weken praktijkstage in
een van hun trainingscentra bij
uitvaartondernemingen in Londen.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor
mensen die werkzaam zijn als
overledenenverzorger, obductieassistenten of mensen die op een
andere manier werkzaamheden
verrichten in de zorg voor
overledenen.

Opbouw van de cursus
De theoretische cursus zal bestaan uit
7 dagdelen (6 lesbijeenkomsten en 1
toetsing)
Dagdeel 1
Introductie tot balsemen, wetgeving,
geschiedenis en anatomie van hart en
bloedvaten
Dagdeel 2
Anatomie en fysiologie borst- en buik
organen, hersenen en ruggenmerg
Dagdeel 3
Skelet, pathologie, microbiologie,
virologie en ontstaan van postmortale
veranderingen
Dagdeel 4
Anatomie, verzorgd door Universitair
Medisch Centrum te Utrecht
Dagdeel 5
Chemicaliën, behandelen van post
mortale veranderingen, ARBO en
veiligheid (vloeistoffen)
Dagdeel 6
Hygiëne, ARBO en veiligheid (met
betrekking tot micro-organismen,
tiltechnieken etc.), instrumentarium
en apparatuur, snij- en hecht
technieken, postmortale verzorging
en balsemen van moeilijke gevallen
Dagdeel 7
Theorie examen

Het praktijkgedeelte zal bestaan uit
twee weken interne opleiding bij
het trainingscentrum van Omega
in Londen. Hier zullen de volgende
onderdelen behandeld worden:
Hygiëne
• Uitleg besmettingshaarden
• Verschillende desinfectansia en het
gebruik ervan
Identificatie en formaliteiten
• ID-armbandje en relevante
wettelijke papieren
• Toestemming nabestaanden
• Rapportage balseming
Uitwendige anatomie
• Uiterlijke kenmerken van
aandoeningen
• Oedeem, geelzucht, huid, etc.
Uitleg chemicaliën
• Mengverhoudingen
• Het kiezen van de juiste vloeistoffen
• Introductie van de instrumenten
• Introductie van de balseming
apparatuur en hoe deze te
gebruiken
• Geschikte bloedvat(en) en correcte
injectie kiezen
Onderricht thanatopraxie
• Demonstratie van handelingen en
technieken betreffende injectie,
massage, drainage, hechten
• Beoordeling weefsel (kleur, opname
vloeistof e.d.)
Onderricht thanatopraxie na obductie
• Lokaliseren slagaders
• Veilig injecteren in slagaders
• Herkennen weefsels
• Hechten
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Er kunnen twee studenten tegelijk
komen, zodat ieder zoveel mogelijk
individuele begeleiding krijgt en
beiden zoveel mogelijk zelfstandig
behandelingen kunnen verrichten
(met toezicht).
Exameneisen
Alle studenten moeten eerst het
theoretisch gedeelte met goed
gevolg afgerond hebben om hun
studie te kunnen vervolgen voor het
praktijkexamen.
De studenten moeten volledig
zelfstandig 10 thanatopraxie
behandelingen verrichten, bestaande
uit 5 gewone en 5 na een obductie,
om de cursus te kunnen voltooien. De
Engelse opleider beoordeelt wanneer
de student hiervoor in aanmerking
komt.
De cursustijden zijn van maandag t/m
vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Van
de student wordt verwacht dat hij/zij
alle uren zal volgen om de cursus te
kunnen voltooien.
Als de student niet voldoet aan de
kwaliteitscriteria van de cursus zal
hij/zij de cursus niet met goed gevolg
kunnen afronden.
Er is een overzicht met punten welke
de student moet behalen tijdens de
cursus.

Groepsgrootte
De groepsgrootte is minimaal 5 en
maximaal 10 personen. Inschrijving
geschiedt in volgorde van aanmelding.
Bij minder dan 5 inschrijvingen per
opleiding heeft Rijn IJssel het recht de
scholing uit te stellen of te annuleren.

Data en tijden van de theoretische
module*

• Dagdeel 1: dinsdag 12 september
2019 van 13.00 - 16.30 uur
• Dagdeel 2: donderdag 26 september
2019 van 13.00 - 16.30 uur
• Dagdeel 3: donderdag 10 oktober 2019
van 13.00 - 16.30 uur
• Dagdeel 4: demo/practicum wordt
gepland door docent en deelnemers
vóór 6 november 2019
• Dagdeel 5: donderdag 7 november
2019 van 13.00 - 16.30 uur
• Dagdeel 6: donderdag 21 november
2019 van 13.00 – 16.30 uur
• Dagdeel 7: toets donderdag
5 december 2019, 13.00 - 15.00 uur
• Diploma-uitreiking:
donderdag 4 juni 2020

* wijzigingen in data en lestijden voorbehouden

Kosten

De kosten voor de theoretische module zijn:
Voor leden NVOA Vesalius
€ 1.131,-Voor niet-leden
€ 1.244,-De rekening wordt verstuurd vanuit Rijn IJssel.

De praktijkweken zullen in overleg met de student plaatsvinden, de kosten
bedragen:
Voor leden NVOA Vesalius
€ 4.250,-- (exclusief BTW)
Voor niet-leden
		
€ 4.350,-- (exclusief BTW)
Dit is inclusief verblijf op basis van twee personen op een kamer. Tegen
meerprijs kan ook een eenpersoonskamer worden geregeld, maar exclusief
reiskosten en eten en drinken tijdens het verblijf.
De rekening zal vanuit Omega Supplies worden verstuurd en dient een maand
voor vertrek betaald te zijn.

Voor inschrijving en informatie:
Rijn IJssel, Laboratoriumtechniek
T.a.v. Astrid van de Laar
Zijpendaalseweg 167
6814 CJ Arnhem
Antwoordnummer 1573
6800 WC Arnhem
Telefoon: (026) 353 72 65
E-mail: a.v.d.laar@rijnijssel.nl
Voor informatie over de inhoud van de cursus kunt u ook contact opnemen met:
Manuela van Roden, telefoon 06-5333-5085
E-mail: secretaris@nvoa-vesalius.nl

Deze bijscholingscursus is tot stand gekomen in samenwerking met:
AWOZ: stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds Ziekenhuizen
NVOA: Nederlandse Vereniging van Obductie- Assistenten Vesalius
NVVP: Nederlandse Vereniging Voor Pathologie
SOVOV: adviesbureau voor HRM-vraagstukken in de sector Zorg en Welzijn
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Inschrijving
U kunt zich inschrijven via een inschrijfformulier tot uiterlijk 2 september 2019

