
INLEIDING 
dag 1: Maandag d a t u m ( St. Martinuszaal) 

 
 

Bijna iedere arts krijgt met pijn, pijnbehandeling, palliatieve zorg 
en eindeleven beslissingen te maken. In de praktijk blijkt echter 
dat de kennis van deze onderwerpen bij arts-assistenten te gering 
is om zelfstandig een adequaat en verantwoord beleid in te zetten 
bij patiënten in de laatste levensfase. 
De cursus is bedoeld om de arts-assistenten van de OORZON, 
naast medische kennis, voldoende competenties mee te geven 
om zelfstandig en met vertrouwen ook aan het einde van het 
leven goede zorg te leveren met aandacht voor kwaliteit van 
leven. 

 
De cursus zal volledig interactief van opzet zijn, waarbij 
inhoudsdeskundigen vragen beantwoorden en  verdieping 
brengen bij van tevoren bestudeerde stof. 

 

Vóór  aanvang  van  de  cursus  moet  een  entreetoets  worden 
gemaakt en een casus worden voorbereid. 

 

De cursus bestaat uit 2 dagen en wordt  afgesloten met  een 
eindtoets. Bij voldoende resultaat en aanwezigheid wordt een 
certificaat behaald. Naast een certificaat m.b.t. de medisch 
inhoudelijke scholing, telt deze cursus ook mee als discipline- 
overstijgend onderwijs (DOO, 2 dagdelen). 

 

Alle deelnemers ontvangen het Casusboek Palliatieve Zorg. 
 
 

De kosten van deze cursus (inclusief 2x lunch): 
Voor arts-assistenten i.o.  MUMC+  OOR ZON € 100,- 
Voor overige deelnemers  € 200,- 

 
Het cursusgeld kunt u overmaken op: 

ING Bankrek.nr: NL 11 INGB 06.54.852.642 
Rek. houder: MUMC+ 
Kostenplaats: 41610 
O.v.v. uw NAAM en Cursus Oncologische 
Pijn en Palliatieve Zorg. 

 
Dr. A. Lukas 
Anesthesioloog/pijnbestrijder 

Prof. dr. M.H.J. van den Beuken-van Everdingen, 
Internist/consulent palliatieve zorg 

 

08.30 – 08.40 Ontvangst/koffie 
 

08.40 – 09.00 Inleiding/kennismaking 
 

09.00 – 10.00 Neuro-anatomie en –fysiologie van pijn 
 

10.00 – 10.15 Pauze 
 

10.15 – 10.45 Plaats van radiotherapie in oncologische 
pijnbestrijding 

 

10.45 – 12.15 Behandeling van nociceptieve pijn: 
WHO-ladder 

 
12.15 – 13.15 Lunch 

 

13.15 – 14.45 Behandeling van neuropathische pijn: co- 
analgetica 

 

14.45 – 15.45 Casus 1:  Pijn 
 

15.45 – 16.00 Pauze 
 

16.00 – 17.00 Invasieve behandelingsmogelijkheden bij 
oncologische pijn 

 
 
 

dag 2: Dinsdag datum( St. Martinuszaal) 

 
09.00 – 09.45 Symptomatische behandeling van dyspneu 

 

09.45 – 10.30 Spirituele dimensie 
 

10.30 – 10.45 ‘Preuverij’ 
 

10.45 – 11.15 Pauze 
 

11.15 - 12.30 Casus 2: Einde leven beslissingen 
 

12.30 – 13.30 Lunch 
 

13.30 – 15.00 Gastro-intestinale problematiek 
 

15.00 – 15.15 Pauze 
 

15.15 – 16.15 Wat verder ter tafel komt, oefenen consulten 
 

16.15 – 17.00 Eindtoets, evaluatie 

Wanneer: maandag … en dinsdag … 
 

Waar: Hotel van der Valk, 
Zaal: St. Martinuszaal 
Nijverheidsweg 35 
6227 AL Maastricht 

 

Cursusleider:    Prof. dr. M.  van den Beuken- van 
Everdingen 

 

Organisatie: Mw. Valérie Beckers 
Tel. 043 – 3877498 
Mail: valerie.beckers@mumc.nl 

 

 
 

Docenten 
 

 

Prof. dr. M. van den Beuken- van Everdingen, internist/ 
consulent palliatieve zorg MUMC+ 
Mw. dr. A. Lukas, anesthesioloog/pijnbestrijder MUMC+ 
Mw. E. Diederen, geestelijk verzorger MUMC+ 
Mw. Dr. D. Janssen, ouderengeneeskunde/consulent 
palliatieve zorg  en research coordinator, MUMC+ 
Mw. Drs. R. Janssen-Jongen, specialist 
ouderengeneeskunde/consulent palliatieve zorg, 
Zuyderland MC 
Prof. B. Joosten, Experimentele Pain 
Mw. Dr. M. Puylaert, anesthesioloog , ZOL Genk 
Mw. Dr. A. Scheepers-Hoeks, apotheker, MUMC+ 
Drs. I. Compter, radiotherapeut-oncoloog 

 

Inschrijving 
 

 

Wanneer u vragen heeft over en/of  interesse heeft in deze 
cursus verzoeken wij u contact op te nemen met:  
valerie.beckers@mumc.nl 

 

Uw inschrijving is definitief als de overschrijving binnen is. 
 

Aangezien deze cursus zeer snel volgeboekt is, is het aan te 
raden zo spoedig mogelijk te reageren. 

 

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst en 
betaling! 

mailto:valerie.beckers@mumc.nl
mailto:valerie.beckers@mumc.nl


 

 
 
 

 

 

DOO CURSUS 

ONCOLOGISCHE PIJN 

EN 

PALLIATIEVE ZORG 

VOOR 

ARTS-ASSISTENTEN 

Datum 

Locatie: de Valk, 
Zaal: St. Martinuszaal 
Nijverheidsweg 35 
6227 AL Maastricht 


