
Basiscursus CAHAG spirometrie-nascholing ‘CASPIR’ voor   

      (waarnemend) huisartsen, HIDHA’s, praktijkverpleegkundigen,   

      praktijkondersteuners en praktijkassistentes 

 

Geachte huisarts en/of praktijkondersteuner,  

Hierbij nodigt Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland (HOOG) in samenwerking met de  
Huisartsenzorg Oude IJssel (HZOIJ) u van harte uit voor de CASPIR Basiscursus. Deze cursus is een 
praktische cursus, ontwikkeld door de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), over 
spirometrie in de eerste lijn.  
 
Het programma van deze CASPIR Basiscursus bestaat uit 5 modules: 

 Module 1: Online voorbereidende module waarvoor u een login-code toegestuurd krijgt. 

 Module 2: Online bijeenkomst met kennistoets, theorie m.b.t. longfysiologie en spirometrie  

en de interpretatie daarvan. 

 Module 3: Meeloopstage in het longfunctielaboratorium van uw regionale ziekenhuis. 

 Module 4: Samenstellen van een portfolio met spirometrietesten en de beoordeling daarvan. 

 Module 5: Bijeenkomst met bespreking ingebrachte casuïstiek, praktijkexamen en  

afsluitende kennistoets. 

Specificaties over de modules kunt u vinden op de Website van de CAHAG.  

De praktijk is gecertificeerd als zowel een beoordelaar (huisarts) alsook een uitvoerder 

(praktijkondersteuner/-verpleegkundige/assistente) beschikt over een geldig CASPIR certificaat. 

Het certificaat is 3 jaar geldig en wordt daarna verlengd als u aan de eisen voor hercertificering 

heeft voldaan. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de site van de  CAHAG. 

Data 
Module 2 vindt online plaats op maandag 7 maart 2022 (19:00 – 21:30 uur) 
Module 5 vindt fysiek plaats op dinsdag 17 mei 2022 (18:00 – 21:30 uur) 
Bij de fysieke bijeenkomst is er ontvangst met een eenvoudige warme maaltijd vanaf 17:30 uur. 
 
Locatie  
Module 2, Online via ZOOM. 
Module 5, Kantoor HZOA aan het Beatrixpark 20 te Winterswijk. 
Alles is onder voorbehoud van de actuele corona maatregelen. 
 
Accreditatie  
De cursus is geaccrediteerd met 9 punten. 
 
Docenten  
Lidewij Broekhuizen, kaderhuisarts astma/COPD HOOG; 
Peter Smink, kaderhuisarts astma/COPD HOOG; 
Lucie Masen, longarts SKB en een longfunctielaborant. 
 

https://www.cahag.nl/spirometrie-caspir-kaspir/caspir/voor-professionals/caspir-module-1-5/inhoud
https://www.cahag.nl/spirometrie-caspir-kaspir/caspir/voor-professionals/hercertificaat
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang
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Kosten  
De totale kosten voor deze scholing bedragen € 410,- p.p. 
 
Aanmelden  
U kunt zich aanmelden via deze link  
Na inschrijving krijgt u nog een definitieve bevestiging vanuit de HOOG Academie of u  
daadwerkelijk geplaatst bent. 
 
 

https://www.formdesk.com/hoog/CASPIR_Basis_ism_HCDO

