
       
                     

 

 
Uitnodiging herhalingscursus CAHAG spirometrienascholing “CASPIR*” 
Module 6 
Voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen, -ondersteuners en -assistentes. 
 
 
 
Beste zorgverlener, 
 
Van harte nodigen we je uit om aan bovengenoemde nascholing deel te nemen. Deze scholing 
wordt - ondersteund door AstraZeneca, GlaxoSmithKline en Elaa - mogelijk gemaakt door CAHAG. 
Deze jaarlijkse herhalingscursus maakt onderdeel uit van de aangeboden activiteiten voor 
hercertificering CASPIR*. In deze brief lees je daar meer over. 
 
 
Datum  Woensdag 21 november 2018 
 
Locatie  Elaa 
                      Hoogte Kadijk 143C 
                      1018 BH   Amsterdam 
 
Programma 
17.30 uur      Ontvangst met broodjes 
18.00 uur  Aanvang herhalingscursus 

- Welkom en inventarisatie vragen 
- Casuïstiekbespreking met aandacht voor uitvoering, acceptatie, beschrijving en 

interpretatie 
- Leerpunten en planning bijeenkomst 

20.30 uur  Einde bijeenkomst 
 
Docenten 
Barbara Thiel, huisarts 
Bob van den Berg, longarts, OLVG West                       
José van Tongeren, longfunctieanalist, OLVG West  
 
Accreditatie 
Door de CAHAG worden twee punten accreditatie aangevraagd. 
 
Hercertificering 
Om voor hercertifering in aanmerking te komen dien je tweemaal per drie jaar een 
herhalingsmodule te volgen. Er wordt verwacht dat je ongeveer tachtig spirometrieën per jaar 
afneemt. Op verzoek van de CAHAG verzorg je een uitdraai van een aantal spirometrieën dat je 
maakte het jaar voorafgaand aan de hercertificering. Dit geschiedt achteraf steekproefsgewijs 
alvorens het certificaat wordt verlengd. Je maakt een portfolio van acht spirometrieën die je na de 
laatste bijeenkomst inlevert. De longfunctieanalist beoordeelt deze portfolio’s. 
 
 
 
 



       
                     

 

 
 
Casuïstiek 
In deze module van de Caspir-nascholing staat het interpreteren van casuïstiek centraal. Daarom 
verzoeken wij je zelf casuïstiek aan te leveren. Per praktijk dient tenminste één casus te worden 
aangeleverd. Deze bestaat uit een casusbeschrijving en volledige spirometrie, zoals je ook bij 
module 5 hebt gedaan. 
 
De volgende punten zijn van belang bij het inleveren van de longfuncties: 
 

 Een complete curve, met flow-volumecurve en volume-tijdcurve, drie metingen voor en drie 
metingen na bronchusverwijding 

 Klinische gegevens van de patiënt  

 Vraagstelling of andere reden van presentatie (bijvoorbeeld een bijzondere casus) 

 Uiteraard dient u de gegevens te allen tijde te anonimiseren. 
 
Kosten Module 6 
Huisarts:                                                                                                        € 100,- 
Praktijkverpleegkundigen, ondersteuners en assistentes        € 75,- 
 
Aanmelden 
 

 Je kunt inschrijven via de website van Elaa 

 De bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen; ongeveer tien dagen voor 
aanvang ontvang je een definitieve bevestiging van deelname.  

 
Graag tot ziens op woensdag 21 november 2018. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dr. Barbara Thiel   Dr. Bob van den Berg 
Huisarts     Longarts, OLVG West, Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*CASPIR staat voor COPD & Astma Spirometrie. De cursus is speciaal voor de eerste lijn ontwikkeld door de 
afdeling Huisartsgeneeskunde Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging 
van Longfunctie Assistenten (NVLA), de afdeling Praktijkverpleegkundigen van de V&VN en de CAHAG, met 
medewerking van het NHG en de NVALT (Nederlandse Vereniging voor Artsen van Longziekten en Tuberculose, 
werkgroep longfunctie). 


