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De hoeveelheid theorie is beperkt en wordt
voorafgaand aan de cursus aangereikt.
Er vinden trainingen plaats in nagebootste dagelijkse
praktijksituaties zoals de opvang van een instabiele
patiënt.
‘Primum non nocere’ wordt verder voor de Interne
Geneeskunde in de volle breedte uitgewerkt in de
vorm van interactieve sessies.
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Datum:

8, 9, 10 juni 2016
… december 2016
… februari 2016
Kosten:
circa € 1200,Accreditatiepunten: 20-25
Opgave:
knape@internisten.nl

19:00

20:00

Oncologie

Reflectie

diner

Meer informatie:

knape@internisten.nl

Snapper - instituut
Interne geneeskunde
‘Primum non-nocere’

Waarom het Snapper-instituut?
Binnen de Interne Geneeskunde is sprake van
voortschrijdende differentiatie.
Dit leidt tot een betere patiëntenzorg, maar maakt het
tevens noodzakelijk om het gemeenschappelijke
kennis- en vaardighedendomein te onderhouden.
Het Snapper-instituut, vernoemd naar Isidore Snapper
(1889-1973) heeft als doelstelling het ontwikkelen en
aanbieden van een nascholingsprogramma dat gericht
is op de essentiële kennis en vaardigheden voor iedere
internist.
Via deze nascholing stimuleert het Snapper-instituut
tevens kwaliteitsverbetering en cohesie binnen de
Interne Geneeskunde.

Organisatie Snapper-instituut
Het Snapper-Instituut kent een aantal
onderscheidende elementen ten opzichte van andere
bij- en nascholingsinitiatieven.
• Update van kennis van de Interne Geneeskunde in
de volle breedte
• Kruisbestuiving tussen internisten van alle
‘ bloedgroepen’
• Nadruk op praktische kennis en
‘hands-on’ vaardigheden
• Georganiseerd vanuit de NIV: vóór en dóór
internisten
• Groot aantal accreditatie punten
• Toplocatie met uitstekende hotelvoorzieningen

De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en
uitvoering ligt bij de commissie Snapper.
Deze commissie komt twee maal per jaar bijeen
om het programma op hoofdlijnen bij te sturen.
De inhoudelijke uitwerking van de onderwerpen wordt
geaccordeerd door de secties en/of
deelspecialistische verenigingen.
De uitvoering van Snapper komt in handen te liggen van
de opleidingsregio’s met de hoofdopleiders als primaire
aanspreekpunten.
De dagorganisatie op locatie en administratieve
uitwerking wordt verzorgd door het bureau van de NIV.
Snapper is onderscheidend ten opzichte van de
Internistendagen.
Het gaat bij Snapper niet om de laatste noviteiten of
ontwikkelingen, maar om het met elkaar spreken over de
grote lijnen en gedeelde dilemma’s en valkuilen van het
vak.

