
 

                                                                                     

CAHAG spirometrienascholing “CASPIR” 
Voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen, -ondersteuners en -assistentes 
 
Amsterdam, vrijdag 20 september 2019 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan bovengenoemde nascholing die de COPD & Astma 
Huisartsen Advies Groep (CAHAG) in samenwerking met AstraZeneca, ROHA en Elaa voor u mogelijk maakt.  
 

Datums bijeenkomsten  

 

Dinsdag 3 december 2019 (module 2)   &   woensdag 8 april 2020 (module 5) 
      

 
Locatie 

 

Elaa 
Hoogte Kadijk 143-C 
1018 BH  Amsterdam 

 
Programma module 2 en 5 

 

17.30 uur   Ontvangst met koffie en broodjes 
18.00 uur   Aanvang spirometriecursus “Caspir” 

Dr. Barbara Thiel, huisarts Amsterdam 
Dr. Marlise de Roos, longarts, OLVG, Amsterdam 
en longfunctielaborant 

21.30 uur Einde bijeenkomst 

 
Contactpersonen 

 

Marjolein van Riessen 
06 – 1068 1997 / marjolein.vanriessen@astrazeneca.com     

 
Accreditatie 
De totale cursus bestaat uit vijf modules, samen voor negen nascholingspunten geaccrediteerd 
door de CAHAG. 
 
Certificaat 
Afhankelijk van de functie van de cursist in het spirometrisch proces (uitvoering versus 
interpretatie) krijgt deze na afloop van de totale cursus een certificaat voor interpretatie en 
uitvoering of een certificaat voor uitvoering van spirometrie. 
 
Modules 
Module 1:  Thuis bestuderen van het programma Spirometry Fundamentals (geen accr.)  

waarvoor u bij aanmelding een toegangscode krijgt en daarbij kunt inloggen bij de CAHAG. 
 
Module 2:  Nascholing op 3 december 2019 (accr. 3 uur) 

- Korte achtergrond van spirometrie 
- Uitvoering spirometrie volgens de nieuwste ATS/ERS richtlijn 2005 
- Inhoud NHG Praktijkwijzer 2008 ten aanzien van spirometrie 
- Start van de interpretatie 

 

mailto:marjolein.vanriessen@astrazeneca.com


 

                                                                                     

Module 3:    Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium (accr. 2 uur)  
 
Module 4:  In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrie-testen 

 
- Beoordeling door een longfunctieanaliste (accr. 1 uur). 

 
Module 5:  Nascholing op 8 april 2020 (accr. 3 uur) 

- Nabespreken van de praktijkvoorbeelden 
- Interpretatie van de eigen casuïstiek 
- Organisatie spirometrie 
- Keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles. 
- Praktijkexamen en afsluitende kennistoets 

 
Huiswerk 
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst op 3 december ontvangt u de toegangscode waarmee u kunt 
inloggen op en kennismaken met de Spirometry Fundamentals. Neemt u deze ter voorbereiding door. 
 
Kosten totale cursus 
Huisarts: € 400,- 
Praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes: € 300,- 
 
Aanmelden 
• Meldt u aan via de website: www.elaa.nl 
• Ongeveer twee weken voor aanvang ontvangt u per e-mail uw bevestiging van 
deelname. 
 
NB  De cursusdatums voor module 2 en module 5 staan vast. U schrijft in voor beide datums. Mocht u 
onverhoopt module 5 niet kunnen meemaken, dan bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u deze inhaalt. 
Inhalen van module 5 kan bij een eventuele nieuwe Spirometriecyclus, maar enkel als er plaats is. Hiervoor 
worden kosten in rekening gebracht. Nieuwe inschrijvingen gaan voor. 
 
 
Graag tot ziens op dinsdag 3 december. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dr. Barbara Thiel      Dr. Marlise de Roos 
Huisarts astma/COPD                                                Longarts 
 
Deze bijeenkomst wordt mede gerealiseerd door: 
AstraZeneca, Glaxo SmithKline, ROHA en Elaa. 
 
 
 
 
 
 
*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). 
 


