
   
 
 

UITNODIGING  
 

Scholing + Blended E-Learning ‘IMIS’  
 
Wij nodigen u namens Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland (HOOG) van harte uit voor deze scholing + een 
Blended E-Learning IMIS, die gehouden wordt op dinsdag 24 mei 2022 van 20:00 - 21:30 uur voor regio HRA. 
 
De juiste inhalatietechniek en het gebruik van de juiste inhalator zijn belangrijke voorwaarden voor de 

behandeling. Veel patiënten maken fouten bij de toediening, omdat er bijvoorbeeld geen goede instructie is 

gegeven of er een onjuist protocol wordt gehanteerd. De Stichting IMIS beoogt een correct gebruik van 

doseerapparatuur voor inhalatiemedicatie door middel van het trainen zorgverleners en het maken van 

protocollen. Er wordt gestreefd naar een landelijke kwaliteit en uniformiteit in instructies en materialen. 

Voor het eerst wordt deze scholing opgedeeld in een deel E-Learning + toets en een deel training. Iedereen die 

zich opgeeft krijgt minimaal 14 dagen van te voren van de HOOG Academie een link gemaild om de E-Learning 

+ toets te volgen. Tijdens deze scholing zal de trainer deze bespreken en ingaan op de praktische kant van de 

inhalatietechnieken 

Als deelnemer moet je minimaal één dag voor de fysieke scholing de E-Learning hebben afgerond en de toets 

hebben gemaakt. LET OP: De toegang vervalt één dag vóór de betreffende scholing.  

Programma   
Dinsdag 24 mei 2022 2022 voor regio HRA. De scholingstijd is van 20:00 - 21:30 uur. 

Je dient als deelnemer aan deze scholing je eigen placebo bij je te hebben tijdens de scholing. 
 
Doelgroep  
POH-Somatiek en verpleegkundigen. 
 
Locatie  
Omgeving Apeldoorn nog nader te bepalen. 
 
Kosten  
De kosten van deze scholing bedragen € 25,- per deelnemer en worden met een automatische incasso geïnd.  
 
Aanmelden  
U kunt zich aanmelden middels deze aanmeldlink. Na inschrijving ontvangt u per e-mail een automatische 
bevestiging van inschrijving.  
 
Accreditatie  
IMIS regelt de accreditatie. 
 
Vragen?  
Heeft u vragen dan kunt u zich richten tot Lisette Drenthen, longconsulente via ldrenthen@hzoa.nl  

 

https://www.formdesk.com/hoog/imis_11_01_2022
mailto:ldrenthen@hzoa.nl

