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    woensdag 20 november 2019 
 

 
 

KEUZEWORKSHOPS  
 
1.1 Eenzaamheid bij ouderen 
Wat kunnen POH S en POH GGZ hierin betekenen?  
 
Door: Jentie Kraamer, SOG en Kaderarts Psychogeriatrie. 
 
1.2 Burn out 
Een informatieve workshop over burn out. Hoe kan je het voorkomen, herkennen en hoe werkt het 
herstel? 
 
Door: Elisa Keijzer, POH GGZ en Mindfulness trainer cat. 1. 
 
1.3 Breek jij een lans voor goede osteoporose zorg 

Osteoporose zorg is in veel huisartsenpraktijken een ondergeschoven kindje. Terwijl osteoporose een 

grote invloed kan hebben op iemands kwaliteit van leven. Tijdens de presentatie willen we je laten 

zien hoe de osteoporose zorg opgestart wordt in het ziekenhuis. En hoe jij als POH de zorg voor deze 

osteoporose patiënten vervolgens zou kunnen continueren binnen jouw praktijk.  

Door: Marion van Gend, POH S en Paula IJspeert, Fractuur Osteoporose snijdend cluster en Dica Dcra 

registratie snijdend cluster, NZW Alkmaar. 
 
2.1 Zelfmoordpreventie in de huisartspraktijk 
Wat kan jij doen als POH? 
Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan het leren signaleren van zelfmoordgedachten en –gedrag, 
het bespreekbaar maken van vermoedens of hoe door te vragen bij concrete uitspraken. 

Er zal worden ingegaan op do’s en don’ts in gesprekken, verwijzen naar hulp, wat 113 kan bieden. 
 
M.m.v. 113 Academy. 
 
2.2 Osteoporose in de zorg 
Zie boven.. 
 
2.3 Mindfulness 

Een workshop over wat Mindfulness nu eigenlijk is. Is het zweverig of juist niet? Kom het ervaren! 

 
Door: Elisa Keijzer, POH GGZ en Mindfulness trainer cat. 1. 
 
3.1 Alcohol gebruik en gevolg 
M.m.v. Brijder stichting. 
 
3.2 Mens erger je niet! 
Sommige dagen vliegen fluitend voorbij - je zit in een flow. Aan andere dagen lijkt geen einde te komen, met 
een opeenstapeling van energievretende frustratiezaken. Kleine irritaties vullen druppel voor druppel je 



emmer. Onopgemerkt blijft dat zelden. Niet alleen vervelend voor mensen om je heen, maar vooral ook voor 
jezelf. 
 
Tijdens deze ervaringsgerichte workshop leer je met een andere blik te kijken naar kleine en grote ergernissen. 
Ontdek je verschillende manieren om minder energie te verliezen. En misschien zelfs te winnen. Dat wil jij toch 
ook?!  
 

Door: Esther van den Ende, Huisartsenteamwork. 
 
3.3 Incontinentie en gynaecologische klachten bij ouderen 
 

Door: Manon Kerkhof, MD PhD Urogynaecology | Stichting Curilon Klinieken. 
 


