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Dag van de Eerstelijn – woensdag 15 januari 2020 
Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee 

 
 
 
 

 
 

                                                                   met bijna 60 workshops 
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Elke betalende deelnemer mag bovenstaand aangrijpend en leerzaam boek gratis 
afhalen bij de DOKh-stand op de beurs.  

Nog een leuk feitje: u kunt uw exemplaar ter plekke persoonlijk door Ellen de Visser 
laten signeren. 
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Dag van de Eerstelijn 
woensdag 15 januari 2020 

 
 
 
You are special!  
 
Voor de 11e keer willen we de eerste lijn centraal stellen in dit symposium. Niet alleen 
die bijzondere en gevarieerde patiëntengroep waar we zorg aan verlenen, maar ook de 
speciale zorgverleners zelf verdienen alle aandacht. Trots zijn op het werk wat je het 
grootste deel van de dag goed doet en leren accepteren dat je soms toch ook fouten 
maakt. Wat te doen en waar hulp te zoeken als het met jezelf eens minder goed gaat?  
Hoe zorg je voor je collega’s binnen je team en voor een duidelijke samenwerking met 
andere disciplines? Het komt allemaal aan bod vandaag. 
Ook op de informatiebeurs willen we in het kader van ”You are special” positieve 
aandacht geven aan de deelnemers.  Persoonlijk contact met bijzondere patiënten-
groepen is mogelijk. Organisaties met materiaal om de zorg makkelijker te maken zijn 
aanwezig. Geniet van de ruimte voor contact met elkaar. 
In de zorg streven we ernaar om volgens richtlijnen/protocollen en werkafspraken te 
werken, echter de praktijk is weerbarstig.  We hebben te maken met de unieke 
persoonlijkheid van de patiënt en de wisselwerking tussen zijn lichamelijke klachten en 
zijn maatschappelijke omgeving. Hoe daar mee om te gaan is de uitdaging van alle 
zorgverleners om het doel qua gezondheid te bereiken.  
Wij hopen dat deze dag een belangrijke informatie- en inspiratiebron is om deze 
uitdaging aan te gaan en elke dag weer te genieten van de kleurrijke populatie binnen 
de eerste lijn.  
 
Tot woensdag 15 januari!  
 
Mede namens alle medewerkers en docenten, 
Hetty Cox, huisarts/medisch directeur DOKh 
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Dag van de Eerstelijn 
 
Thema 
You are special 
 
 
Datum 
woensdag 15 januari 2020 
 
 
Locatie 
Hotel Zuiderduin 
Zeeweg 52 
1931 VL  Egmond aan Zee 
 
 
Programma  
12.00 – 13.00 uur inschrijving & ontvangst met koffie, thee en een broodje 

13.00 – 14.00 uur Ronde 1 

14.10 – 15.10 uur  Ronde 2 

15.10 – 15.40 uur koffie-/theepauze  

15.40 – 16.40 uur Ronde 3 

16.50 – 17.50 uur Ronde 4 

17.50 – 18.30 uur dinerbuffet  

18.30 – 19.30 uur  Ronde 5 

19.40 – 20.40 uur Ronde 6 

20.40 – 21.15 uur borrel 
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Kosten 
Ongeacht het aantal te volgen workshops/lezingen: 
€ 165,00  voor laatstejaars studenten (para)medische opleidingen en AIOS,  
  ongeacht de inschrijfdatum 
€ 190,00  overige doelgroepen bij inschrijving vóór maandag 9 december 2019 
€ 205,00  overige doelgroepen bij inschrijving na zondag 8 december 2019 
 
Bij het afgeven van een automatische incasso krijgt u € 5,00 korting op 
bovengenoemd tarief. Inschrijving loopt via de DOKh-website.  
De datum van binnenkomst inschrijving via de website is leidend. 
 
Voor wie is deze dag bedoeld? 
① Apothekers 
② Apothekersassistenten 
③ Diëtisten 
④ Doktersassistenten 
⑤ Echoscopisten 
⑥ Eerstelijns psychologen 
⑦ Fysiotherapeuten 
⑧ Huisartsen 
⑨ Jeugdartsen 
⑩ Kraamverzorgenden 
⑪ Logopedisten 
⑫ Manueel therapeuten 
⑬ Oefentherapeuten 
⑭ Praktijkondersteuners-GGZ 
⑮ Praktijkondersteuners-ouderenzorg 
⑯ Praktijkondersteuners-S 
⑰ Specialisten ouderengeneeskunde 
⑱ Triagisten 
⑲ Verloskundigen 
⑳ (Wijk)verpleegkundigen/verzorgenden 
❶ praktijkmanagers 
 
In deze folder staat bij elke workshop vermeld voor welke beroepsgroep de workshop 
bedoeld is. Deze nummers corresponderen met de hierboven genoemde 
beroepsgroepen. 
Beleidsmedewerkers eerstelijn en laatstejaars studenten in opleiding van één van 
bovengenoemde disciplines zijn ook van harte welkom. 
Iedereen mag zich voor elke workshop inschrijven. Houd er wel rekening mee dat 
sommige workshops gemaakt en voorbereid zijn voor bepaalde beroepsgroepen. De 
inhoud van de workshop is dan toegespitst op die specifieke beroepsgroep(en).  
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Inschrijving 
Inschrijven voor de Dag van de Eerstelijn kan op onze website:  
 

www.dokh.nl 
 
Na online inschrijving ontvangt u direct een 
ontvangstbevestiging op het door u aangegeven e-mailadres.  
Zodra het secretariaat uw inschrijving heeft verwerkt, 
ontvangt u op datzelfde e-mailadres een definitieve 
bevestiging van uw inschrijving met daarin vermeld de 
workshops waarop u bent ingedeeld. 
Heeft u deze definitieve bevestiging tien werkdagen na uw 
inschrijving nog niet ontvangen? Bel dan even met DOKh! 
 
 
Annuleren en annuleringsvoorwaarden 
Tot en met zondag 8 december 2019 kunt u kosteloos annuleren. 
Dit kan uitsluitend per mail bij Irmgard Rietbroek: irietbroek@dokh.nl. 
Bij annulering ná zondag 8 december 2019 vindt geen restitutie van het cursusgeld 
meer plaats en bent u verplicht de dan nog openstaande factuur/incasso te voldoen.  
Bij inschrijving gaat u automatisch akkoord met deze annuleringsvoorwaarden. 
  
 
Vakbeurs 
Graag attenderen we u op de vakbeurs. Door de financiële bijdrage van de sponsoren 
kunnen wij de deelnemersprijs laag houden. Om de sponsoren tegemoet te komen en 
hen de gelegenheid te bieden met de zorgverleners in gesprek te gaan, delen we elke 
deelnemer in voor één netwerkronde (dat kan tijdens ronde 2, 3 of 4). Tijdens deze 
netwerkronde kunt u kennis opdoen of contacten leggen bij de diverse bedrijven op de 
beurs. Ook heeft u gelegenheid om bij te praten met uw collega’s. 
 
 
Hoofd- en nevencompetenties van de workshops 
De CanMEDS systematiek is een eenduidige 
systematiek om specialistische deskundigheid en 
competenties van de verschillende 
beroepsbeoefenaren in een multidisciplinair team te 
omschrijven. Er wordt onderscheid gemaakt in 
functioneren volgens zeven competentie gebieden. 
De hoofd- en nevencompetenties staan per 
workshop benoemd.  

 

mailto:irietbroek@dokh.nl
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Accreditering 
1 uur per workshop. Bent u de volledige dag aanwezig, dan kunt u maximaal 6 punten 
krijgen. Voor alle doelgroepen geldt dat de uren bij het algemene deel vermeld staan. 
 
Accreditering is aangevraagd in de volgende registers voor de volgende 
beroepsgroepen: 
 

Register beroepsgroep Status Uur 

ABC1 Huisartsen, Specialisten 
ouderengeneeskunde  

Geaccrediteerd max. 6  

ADAP Diëtisten, Ergotherapeuten, 
Logopedisten, Oefentherapeuten 

Aangevraagd max. 6 

Kabiz Doktersassistenten, Triagisten Geaccrediteerd max. 6  

KNGF Fysiotherapeuten Aangevraagd  max. 6  

KNOV Verloskundigen  Aangevraagd  max. 6 

LVPOH POH-ggz Aangevraagd max. 6 

NIP Eerstelijns psychologen      Aangevraagd  max. 6 

NVVPO POH somatiek Aangevraagd  max. 6 

V&V (Wijk)verpleegkundigen en 
verzorgenden 

Aangevraagd max. 6 

 
Wij kunnen u alleen registreren in één van genoemde registers als wij in het bezit zijn 
van uw juiste registratienummer. 
Bent u niet geregistreerd in één van genoemde registers, dan zult u van ons uiterlijk 
medio maart 2020 digitaal een bewijs van deelname ontvangen met daarop de 
workshops en lezingen die u gevolgd heeft. 
 
 
Op de DAG zelf 
Voor elke deelnemer ligt bij de ontvangstbalie een gepersonaliseerde deelnemerskaart 
klaar met daarop uw persoonlijke programma: welke workshop volgt u op welk tijdstip 
in welke zaal. U dient bij binnenkomst van de workshop uw kaart te tonen aan de 
medewerker bij de deur. Hij/zij bewaakt of de deelnemers de juiste workshop 
bezoeken. Elke lezing/workshop is voor één uur geaccrediteerd. Als u tijdens de 
koffie/theepauze én het diner op de beurs informatie verzamelt (dit noemen wij de 
netwerkronde), krijgt u een extra uur. U kunt dus in totaal maximaal 6 geaccrediteerde 
punten krijgen. 
Vergeet aan het einde van de dag niet uw kaart in te leveren. Alléén hiermee kunnen 
wij uw uren definitief registreren en accrediteren. Indien u uw kaart niet heeft 
ingeleverd, kunnen wij uw uren helaas niet accrediteren.  
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Streng deurbeleid 
Voor een aantal workshops is (om variërende redenen) een maximum aantal 
deelnemers vastgesteld. Als deze workshops vol zijn, is het helaas niet meer mogelijk 
om meer mensen toe te laten. Om overvolle zalen te voorkomen en juiste 
registratie/accreditatie van de gevolgde workshops te kunnen waarborgen, kunt u niet 
zomaar bij een andere workshop aanschuiven. Alleen deelnemers met een vermelding 
van de juiste workshop/lezing worden toegelaten. 
 

 
Coördinatie vanuit DOKh  072 – 527 91 00 
Programma/docenten:  Brigitte Dolderman  
     hoofd afdeling deskundigheidsbevordering 
     bdolderman@dokh.nl 
 
Organisatie/logistiek:  Irmgard Rietbroek  
      coördinator scholingsprojecten 
     irietbroek@dokh.nl 
 
Inschrijvingen/bevestigingen: Irmgard Rietbroek          

Sabrina Stap 
 
 

Programmacommissie:   
Simone Bot  coördinator POH DOKh en doktersassistente 
Hetty Cox  huisarts en medisch directeur DOKh 
Brigitte Dolderman hoofd afdeling deskundigheidsbevordering DOKh 
José Lentz-Peters  algemeen directeur DOKh 
Femke Moerbeek beleidsmedewerker DOKh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

secretariaat@dokh.nl 
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Wie kan het beste reanimeren binnen de eerste lijn?  
 
Laat in een wedstrijd tegen collega’s zien hoe goed je kan reanimeren en win een leuke 
prijs. Door middel van de nieuwste reanimatiepoppen wordt jouw prestatie omgezet in 
een race van ambulances welke op een groot scherm de finish in 1 minuut proberen te 
bereiken. Doe mee aan deze leuke leerzame wedstrijd. Iedere deelnemer kan ook 
persoonlijk feedback krijgen op zijn/haar prestatie. 
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Ronde 1:  13.00 – 14.00 uur  

 

 
Keuze uit twee plenaire bijeenkomsten. 
 
1.01 Jouw unieke brein! Over het efficiënte onbewuste 
Het werken in de zorg kent mooie kanten die energie geven. Het verhaal van een patiënt 
kan ons raken, daar worden we blij van. Echter, de hoeveelheid werk neemt toe, dit kan 
veel negatieve energie met zich mee brengen.  
Er is de laatste tijd steeds meer bekend hoe we ons brein efficiënt kunnen gebruiken. 
Het bewuste brein is gevoelig voor te veel informatie, als we filters gebruiken gaat dat 
een stuk beter. Het multitasken kunnen we beter aan anderen overlaten. Het 
onbewuste heeft intuïtief door hoe we in moeilijke situaties moeten handelen, dat 
werkt heel snel. Met deze indeling kun je de snelheid van het werk veel beter aan. 
Ik vind het brein een spectaculair instrument. En als je het snapt kun je het leuk houden! 
 
Docent:   Barend van Kooten, neuroloog in Apeldoorn 
Vorm:    interactieve presentatie 
Leerdoelen:  1. inzicht hoe het brein informatie verwerkt. 
                                               2. Wat is de functie van het onderbewuste? 
                                               3. Handvaten hoe het brein te gebruiken om beter om te  
     gaan met de werkdruk. 
Max. aantal deeln.: 300  
Hoofdcompetentie:  professionaliteit en kwaliteit 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
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1.02 De moedige zorgverlener 
Als mens zijn we feilbaar, maar als zorgverlener vinden we dat moeilijk te accepteren 
van onszelf. Het ‘hidden curriculum’ tijdens de opleiding leert ons dat we geen fouten 
mogen maken. Dit leidt tot onrealistische verwachtingen van onszelf en van elkaar en 
draagt bij aan gevoelens van schaamte wanneer we hier niet aan blijken te voldoen. 
Daarbij komt dat weinig artsen en andere zorgverleners geleerd hebben hoe hun 
onbewust onveilige gedrag risico’s vormt voor de patiëntveiligheid, laat staan hoe je dit 
gedrag bespreekbaar kan maken. Open en niet-veroordelend spreken over onveilig 
gedrag vergt een bepaalde mindset en vergt vooral ook moed. Deze lezing gaat in op 
hoe we gevormd zijn tot wie we zijn, en hoe we met moed ons pad kunnen verleggen 
naar omgangsvormen die meer recht doen aan de bevlogenheid en leergierigheid 
waarmee we ooit gekozen hebben voor patiëntenzorg. 
 
Docent:   Prof. dr. Ian Leistikow, inspecteur Inspectie  
    Gezondheidszorg & Jeugd en hoogleraar Erasmus School of  
    Health Policy &Management 
Vorm:    interactieve presentatie 
Leerdoelen:  1. Inzicht waarom we het zo moeilijk vinden om met 
   fouten om te gaan.     
    2. Kennis van risico’s in ons handelen waardoor  
    patiëntveiligheid in gevaar komt. 
    3. Introductie in andere omgangsvormen waardoor open 
   over patiëntveiligheid gesproken wordt. 
Max. aantal deeln.: 300 
Hoofdcompetentie:  professionaliteit en kwaliteit 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie   
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
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Netwerkronde  

 

 
 
2.13 / 3.13 / 4.13  Netwerkronde 
In de rondes 2, 3 en 4 kunnen de cursisten een rondgang maken op de nascholings-
markt. Om te netwerken, kennis op te doen en standhouders en collega’s te spreken. 
 
Iedere cursist schrijft zich voor minstens één netwerkronde in.  
 
Let wel:  Wie op de website zelf geen netwerkronde aangeeft wordt door ons 

ingedeeld op een netwerkronde! 
 
Dankzij de standhouders op de beurs kunnen we deze Dag van de Eerstelijn voor een 
aantrekkelijke cursusprijs aanbieden! 
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Ronde 2: 14.10 – 15.10 uur  
 

 
2.01 Aan de slag met Positieve Gezondheid in de Noordkop  
In de Kop van Noord-Holland is eind 2018 op initiatief van HKN Huisartsen, Omring, GGD 
Hollands Noorden en ZONH het regionetwerk “Noordkop Gezond voor Elkaar” 
opgericht om gezamenlijk Positieve Gezondheid te implementeren in de regio. 22 
Organisaties in de Noordkop zijn bezig om Positieve Gezondheid handen en voeten te 
geven. Hoe doen ze dat en wat is Positieve Gezondheid?         
                                                                              
Docent:   Anne-Marie van Hasselaar, Coördinator regionetwerk  
    Noordkop Gezond voor Elkaar, HKN Huisartsen  
Vorm:    informatief/ interactief / kennismaking 
Leerdoelen:  Kennismaking met Positieve Gezondheid in het algemeen  
    en Noordkop Gezond voor Elkaar in het bijzonder. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  samenwerking   
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
2.02 Kwetsbare ouderen, ... een vanzelfsprekend begrip?! 
(Kwetsbaar) ouder worden is iets wat als vanzelfsprekend en niet beïnvloedbaar wordt 
gezien. Echter, kwetsbaarheid kan confronterende gevolgen hebben (afhankelijkheid, 
decorumverlies, verpleeghuisopname, overlijden), terwijl veel van deze gevolgen 
vertraagd en/of voorkomen kunnen worden. Twee geriatriefysiotherapeuten nemen 
jullie mee in het proces rondom kwetsbaarheid, rondom het tijdig inschakelen van 
diverse disciplines en wat de meerwaarde van deze deskundigen kan zijn voor uw 
kwetsbare cliënt. 
                                                                                      
Docenten:  Yvette Roozen, Msc geriatriefysiotherapeut   
    Kennemerhart Haarlem 

Sanne Visser-Luiten, Msc geriatriefysiotherapeut 
Kennemerhart  Haarlem     

Vorm:    discussie / informatief / interactief / praktisch  
Leerdoelen:  1. De deelnemer heeft kennis van kwetsbaarheid bij  
    ouderen en begrip t.a.v. de gevolgen. 
   2. De deelnemer heeft kennis over het nut van een tijdig  
    screeningsproces rondom multidisciplinair werken bij  
    kwetsbaarheid. 
    3. De deelnemer heeft inzicht over de meerwaarde van  
    werken met gespecialiseerde deskundigen rondom  
    kwetsbare ouderen. 
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Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  samenwerking 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie & professionaliteit  
    en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ③④⑥⑦⑧⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑳ 
 
 
2.03 Zou ze besneden zijn?  Betere zorg aan besneden vrouwen  
Doelgroep: huisartsen & verloskundigen. 
41.000 besneden vrouwen in Nederland, de meeste huisartsen en verloskundigen 
zullen niet vaak met VGV (vrouwelijke genitale verminking) geconfronteerd worden.  
Wel belangrijk om te weten wat het is. Weet u bijvoorbeeld welke medische en 
psychosociale gevolgen er op de lange termijn kunnen optreden? En bent u zich ervan 
bewust hoe belangrijk een integrale en cultuursensitieve benadering is bij deze intieme 
problematiek is? Na deze interactieve workshop weet u meer en kunt u meer 
betekenen dan u dacht. 
 
Docent:   Toine Lagro-Janssen, huisarts np en hoogleraar  
   Vrouwenstudies Medische Wetenschappen 
Vorm:    informatief / interactief 
Leerdoelen:  1. De cursist weet de aangeboden kennis over VGV,  
    achtergronden en de gevolgen op lange termijn toe te  
    passen in de dagelijkse praktijk. 
   2. De cursist weet hoe te handelen bij een vermoeden op  
    besnijdenis van een meisje in het land van herkomst.  
    3. De cursist is zich bewust van het belang van een integrale  
    en cultuursensitieve communicatie. 
Max. aantal deeln.: 40  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  ⑧⑯⑲⑳ 
 
 
2.04 5 talen der liefde - weet je gewaardeerd  
Waardering over en weer is een belangrijke factor in werkplezier. We hebben allemaal 
eigen manieren om waardering te uiten en te ontvangen. Afgeleid van het concept van 
de verschillende liefdestalen van de Amerikaanse antropoloog Gary Chapman, 
onderscheiden we vijf primaire manieren: positieve woorden, lichamelijke aanraking, 
tijd en aandacht, cadeaus en tot slot dienstbaarheid. Ontdek tijdens deze workshop de 
verschillende talen en word je bewust van je eigen voorkeur(en) (en die van anderen).  
                                                                                      
Docent:   Esther van den Enden, basisarts, teamcoach en  
    procesbegeleider, HuisartsenTeamwork  
Vorm:    interactief / praktisch / kennismaking   
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Leerdoelen:  1. Kennismaken met verschillende manieren om waardering  
    te uiten en ontvangen.  

2. Ontdekken van eigen voorkeursmanier om waardering te 
uiten en ontvangen. 

Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  samenwerking 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
2.05 Mijn patiënt heeft zich ziekgemeld en moet naar de bedrijfsarts. Wat is de rol 
van de bedrijfsarts? 
Als een patiënt zich ziekmeldt voor zijn werk, komt hij in de wereld van de sociale 
wetgeving terecht die strakke regels kent. Er kan voor de patiënt veel op het spel staan. 
Belangrijk is dat hij hierin goed begeleid wordt. De werkgever is verplicht zich voor de 
verzuimbegeleiding te laten bijstaan door een bedrijfsarts. De bedrijfsarts is de 
specialist op het gebied van arbeid en gezondheid en adviseert zowel de patiënt als de 
werkgever om tot een duurzame terugkeer naar werk te komen. Zo nodig wordt ook 
afgestemd met de huisarts of specialist. Voor een goede afstemming is het van belang 
dat huisarts of specialist op de hoogte zijn van de werking van de Wet verbetering 
poortwachter.         
                                                                              
Docent:   Truus van Amerongen-Leertouwer, directeur medische  
    zaken ArboNed/bedrijfsarts  
Vorm:    informatief / interactief  
Leerdoelen:  1. Na deze workshop bent u op de hoogte van de  
    regelgeving rondom verzuimbegeleiding.  
    2. Na deze workshop heeft u meer inzicht in het juridische  
    kader waarbinnen een bedrijfsarts opereert. 
    3.  Na deze workshop bent u op de hoogte wat de  
    consequenties kunnen zijn voor uw patiënt als hij lang ziek  
    is. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  samenwerking   
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  ①③⑦⑥⑦⑧⑪⑫⑬⑭⑯⑲❶ 
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2.06 Krassen, snijden, slikken, niet alweer oh nee!  Wat kunnen we er mee?  
Waarom doen mensen zich dat aan, hoe voelen ze zich daarna en wat hebben ze van 
jou. Elke praktijk kent patiënten met automutilatie. Voor een zorgverlener roept dit 
gedrag veel vragen op zoals: Waarom doen mensen zich dat aan? Hoe voelen ze zich 
daarna? Wat kun je als zorgverlener voor hen betekenen? Hoe ga je met hen om?    
 
Docent:   Carine den Boer, huisarts, kaderarts GGZ, promovendus;  
    gezondheidscentrum Kersenboogerd te Hoorn; Amsterdam  
    UMC te Amsterdam 
Vorm:    informatief / interactief / praktisch 
Leerdoelen:  1. Herkennen van automutilatie. 
    2. Kennis over dynamiek van automutilatie, waarom doen  
    mensen dat. 
    3. Hoe kun je professioneel met mensen met automutilatie  
    omgaan, wat hebben ze van je nodig, wat moet je vooral  
    niet doen. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  communicatie   
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ④⑥⑭⑮⑱⑳ 
 
 
2.07 Wat een hoogbegaafde patiënt anders maakt en waarom niet alles een probleem 
is.  
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de krachten en klachten van 
hoogbegaafden. Ook neemt de (wetenschappelijke) kennis rondom hoogbegaafdheid 
(HB) met sprongen toe. Toch is er nog op grote schaal sprake van onbekendheid en 
zorgen vooroordelen en misverstanden in de praktijk regelmatig voor onbegrip, 
wrijving in de communicatie en zelfs misdiagnoses. De workshop is bedoeld voor alle 
professionals die met diagnostiek en behandeling van volwassen, inclusief senioren, te 
maken hebben en daarbij te maken kunnen krijgen met hulpvragers die hoogbegaafd 
zijn. Deze hulpvragers zijn zich lang niet allemaal bewust van hun hoogbegaafdheid, dus 
is het ook aan u om ze te helpen de rol van typische HB-kenmerken in hun klachten te 
gaan zien en ze te leren daar adequater mee om te gaan.         
                                                                              
Docent:   Esther Backbier, Projectleider Onderzoek IHBV en eigenaar  
    Werken aan Leren | Coach voor hoogbegaafde volwassenen 
Vorm:    informatief / interactief  
Leerdoelen:  1. Na de sessie weet je waarom je alert moet zijn op  
    hoogbegaafde patiënten in je praktijk.  
    2. Na de sessie weet je hoe je kunt herkennen dat  
    hoogbegaafdheid een rol speelt in de klachten van en de  
    communicatie met de patiënt. 
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Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen   
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
2.08 Herken jij mensenhandel? 
‘Toen de patiënt zei dat de val van de ladder vier dagen geleden was, maar dat hij niet 
eerder naar de dokter mocht van zijn baas, bekroop me een naar gevoel. Hij was 
bovendien erg bang dat de zorg veel te duur zou zijn voor hem. Dit was niet in de haak, 
maar wat zeg of vraag je dan?’  Bij mensenhandel en uitbuiting denken we al snel aan  
verre landen of lang vervlogen tijden. Maar uitbuiting komt ook hier en nu in Nederland 
voor. Slachtoffers blijven te vaak onzichtbaar waardoor ze niet de hulp krijgen die ze 
nodig hebben. Juist in de eerstelijnszorg heb je de kans om mogelijke slachtoffers tegen 
te komen en contact met hen maken. Welke signalen kun je herkennen in de praktijk? 
En: wat dan? In de workshop tonen we actuele voorbeelden en onderzoeken we wat je 
kunt vragen als je het gevoel hebt dat er iets niet in de haak is. Na deze workshop weet 
je wat mensenhandel is, welke signalen jij kunt zien én wat je vervolgens kunt doen. 
                                                                                      
Docenten:  Karin Burgerhout, trainer FairWork  
     Helena Kosec, cliëntbegeleider EUmigranten FairWork 
Vorm:    informatief / interactief / praktisch  
Leerdoelen: 1. Deelnemers weten hoe mensenhandel in Nederland er 

uit ziet.   
2. Deelnemers kennen enkele van de signalen die zij kunnen 
zien.  

   3. Deelnemers weten wat ze kunnen vragen bij een ‘niet  
    pluis gevoel’. 
Max. aantal deeln.: 40 
Hoofdcompetentie:  maatschappelijk handelen en preventie 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen (eerstelijns professionals die met enige  
    regelmaat in contact  (gesprek) zijn met mensen die  
    kwetsbaar kunnen zijn voor uitbuiting, zoals  
    arbeidsmigranten. 
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2.09 De assistente van de toekomst! 
Speciaal voor de studenten doktersassistentes is deze workshop. We gaan met elkaar 
brainstormen, discussiëren, praten over het vak zoals het werkelijk toegaat in de 
praktijk. Wat kom je tegen, wat kan beter, waar loop je tegen aan. In welke praktijk wil 
jij werken? Welke patiënten vind jij lastig? Met elkaar, student en– ervaren 
doktersassistente.    
                                                                                   
Docent:   Simone Bot, Triagist, docent DOKh 
Vorm:    discussie / interactief / kennismaking 
Leerdoelen:  1. Ervaringen delen. 
    2. Wat voor soort praktijk hoort bij jou. 
    3. Omgaan met lastige patiënten. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  samenwerking & professionaliteit en kwaliteit 
Nevencompetentie: communicatie & organisatie (en financiering) 
Aan te bevelen voor:  ④ (student) 
 
 
2.10 Ga je mee op wijksafari?        
Waar kun je je patiënten met schuldenproblematiek, eenzaamheid en/of weinig 
zelfredzaamheid naar toe verwijzen? Wat voor vrijwilligers staan er klaar voor jouw 
patiënten? En bij wie komt je patiënt dan terecht? Huisartsenpraktijken worden er 
steeds meer mee geconfronteerd: patiënten die, al dan niet bewust, ook hun niet-
medische vragen bij de huisarts neerleggen. Door de veranderingen en de 
bezuinigingen in de zorg is er een toename van mensen met complexe problematiek 
die de huisartsenpraktijk frequent bezoeken. Maar waar kun je bijvoorbeeld je 
patiënten met schuldenproblematiek, eenzaamheid en/of weinig zelfredzaamheid naar 
toe verwijzen? Wat voor vrijwilligers staan er klaar voor jouw patiënten? Bij wie komt 
je patiënt dan terecht? Uiteraard kan je als huisarts of praktijkondersteuner het sociaal 
maatschappelijke, formele en informele, aanbod niet allemaal zelf kennen. Wel is het 
belangrijk dat je weet dát dit aanbod in de wijk bestaat, wát dit aanbod inhoudt en wie 
je kan bellen voor verwijzingen binnen het sociaal maatschappelijke domein.  Dat doen 
we in Amsterdam door het organiseren van wijksafari’s. We nemen huisartsen en POH’s 
mee langs de verschillende sociaal maatschappelijke partners in de wijk met als doel: 
het vergroten van de kennis van het sociaal-maatschappelijke aanbod rondom de 
huisartsenpraktijk en beter zicht op de verwijsmogelijkheden. 
 
Docent:   Anne Annegarn, senior adviseur Elaa 
Vorm:    informatief / kennismaking 
Leerdoelen:  1. Awareness creëren over noodzaak samenwerking met  
     sociaal domein. 
   2. Inspireren om organisaties in het sociale domein op te             
    zoeken.  
Max. aantal deeln.: 60  
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Hoofdcompetentie:  samenwerking 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  ④⑥⑧⑭⑮⑯⑲⑳❶ (welzijnswerkers) 
 
 
2.11 Signalering huiselijk geweld in de zwangerschap  
Wat doe je als (aankomend) verloskundige als je huiselijk geweld vermoed? Is er vanuit 
de praktijk een richtlijn hoe te handelen bij het signaleren of het vermoeden van 
huiselijk geweld? Maar wat nu als je als student te maken krijgt met een vermoeden 
van huiselijk geweld in de zwangerschap tijdens bijvoorbeeld een controle? Heb je 
hierin een rol of is dit een gebied van alleen de betreffende verloskundigen uit de 
praktijk? Welke richtlijnen zijn er te volgen met betrekking tot het signaleren van 
huiselijk geweld, via welke instanties kun je hulp vragen of je vermoedens bespreken? 
In deze workshop geven we je antwoord op deze vragen. 
 
Docent:   Sanne Hezemans, verloskundige  
Vorm:    informatief / interactief  
Leerdoelen:  1. Kennis van signalen m.b.t. huiselijk geweld in de  
    zwangerschap. 
    2. Bewustwording van het spanningsveld tussen  
    hulpverleners, cliënt, partner en het (ongeboren) kind. 
    3. Inzicht in de diverse betrokken instanties. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen & maatschappelijk  
    handelen en preventie   
Nevencompetentie: communicatie  
Aan te bevelen voor:  verloskundigen (in opleiding) 
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Ronde 3: 15.40 – 16.40 uur  
 

 
3.01/4.01 Oh zuster….niet zo strak doen hoor! Met welk druk leg jij een zwachtel aan? 
Dit en méér over compressietherapie.  
Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de zorgverleners zwachtelt met te 
weinig druk. Daardoor wordt oedeem niet goed behandeld en genezen wonden 
onnodig  langzaam. Na het oefenen met een drukmeter zwachtelen velen wél met de 
juiste druk. Tijdens deze workshop gaan we zwachtelen met een drukmeter om inzicht 
te krijgen met welke druk we de zwachtel aanleggen. Ook gaan we oefenen met de 
verschillende soorten compressiesystemen die er zijn, zoals de 2-laags kleefzwachtel, 
de klittenbandsystemen, verbandkousen et cetera. 
 
Docent:   Annemiek Mooij, verpleegkundig specialist 
Vorm:    praktisch / vaardigheid  
Leerdoelen:  1. Na de workshop kan men met de juiste druk zwachtelen.  
                                               2. Men kent de verschillende compressiesystemen  
Max. aantal deeln.: 20  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap & professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ④⑦⑧⑯⑳ (voor alle zorgverleners die  
    compressietherapie toepassen met zwachtels) 
Let op: dit betreft een blokcursus van 2 uur (van 15.40-17.50 uur). 
 
 
3.02/4.02 De enige blik die kan doden is de klinische blik. Herkennen en behandelen 
van een vitaal bedreigde patiënt?  
Gaat uw hartslag ook omhoog als:  
- een moeder met een blauw, slappe baby in paniek de praktijk binnenkomt rennen; 
- u tijdens een HAP-dienst een melding krijgt van een patiënt met een ernstige stridor; 
- als u geconfronteerd wordt met een krijsend, huilend kind dat hete thee over zich 
heeft gekregen?   
In de workshop wordt de herkenning en behandeling van een vitaal bedreigde patiënt 
behandeld, waarbij samenwerking cruciaal is. Een team van experts is namelijk geen 
expert team. De workshop is dus bedoeld voor het hele team dat werkt in een 
gezondheidscentrum of huisartsenpost. In de training staan de ABCDE en SBAR 
methode en de niet technische vaardigheden (CRM) centraal. 
 
Docent:   Ruben Verlangen , ambulanceverpleegkundige en lid  
    van de wetenschappelijke raad van de Nederlandse  
    Reanimatie Raad  
Vorm:    interactief / praktisch / vaardigheid 
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Leerdoelen:  1. De deelnemer kan aan het eind van de workshop  
    benoemen wat het belang is van een systematische  
    benadering van een patiënt. 
   2. De deelnemer kan aan het eind van de workshop een  
    vitaal bedreigde patiënt herkennen en behandelen conform  
    de ABCDE methodiek.  
    3. De deelnemer kan aan het eind van de workshop veilig en  
    efficiënt samenwerken en communiceren conform de SBAR  
    methodiek en Crisis Resource Management (CRM)  
    kernpunten. 
Max. aantal deeln.: 20  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: samenwerking 
Aan te bevelen voor:  ④⑧⑨⑩⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 
Let op: dit betreft een blokcursus van 2 uur (van 15.40-17.50 uur). 
 
 
3.03 Vrouwenbesnijdenis, wat heb ik ermee te maken?  
Doelgroep: doktersassistenten. 
41.000 besneden vrouwen in Nederland: hoe kan ik als doktersassistente goede zorg 
leveren? Komen die vrouwen wel voor een uitstrijkje, hoe doe ik dat dan? In deze 
interactieve workshop krijgt u kennis aangereikt van wat vrouwenbesnijdenis (VGV) is 
en waarom het plaatsvindt, leert u hoe deze kennis (dont’s) in uw communicatie toe te 
passen en krijgt u inzicht in de medische en psychologische gevolgen van VGV 
(vrouwelijke genitale verminking). 
 
Docent:   Toine Lagro-Janssen, huisarts np en hoogleraar  
    Vrouwenstudies Medische Wetenschappen 
Vorm:    informatief / interactief / praktisch 
Leerdoelen:  1. De cursist heeft kennis verworven over (achtergronden  
    van) vrouwenbesnijdenis en medische en psychosociale    
    gevolgen. 
   2. De cursist is in staat om een aantal belangrijke aspecten  
    in de communicatie met besneden vrouwen toe te passen. 
    3. De cursist is zich ervan bewust dat besneden vrouwen  
    genitaal  onderzoek (uitstrijkje) vermijden. 
Max. aantal deeln.: 40  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  ④⑭ 
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3.04 Zie jij wat er bij je collega speelt? 
Behandel jij verslaving als een ziekte die iedereen kan overkomen? Herken je de 
signalen van afhankelijkheid bij jezelf en bij anderen? En wat doe je hiermee? Bij ABS-
artsen weten we uit ervaring dat problemen met middelengebruik of een 
gedragsverslaving vaak sluipend beginnen en dat collega’s een belangrijke rol hebben 
in de signalering. Deze workshop geeft je concrete handvatten om vroege tekenen van 
verslaving te signaleren en het gesprek hierover aan te gaan. Kom erachter hoe 
dankbaar je collega zal zijn dat jij het bespreekbaar durft te maken. In gesprek gaan met 
elkaar wanneer er iets speelt, is belangrijk voor jullie beiden en een must voor de 
patiëntveiligheid. Naast de verleidingen van het gebruik van verslavende middelen, 
bespreken we de grenzen bij ‘zelf dokteren’ en het voorschrijven van medicatie aan 
jezelf of anderen die niet je eigen patiënt zijn.    
                                                                                   
Docent:   Joanneke Kuppens- de Borst, verslavingsarts KNMG/ coach,  
    KNMG  
Vorm:    informatief / interactief 
Leerdoelen:  1. Middelengebruik/ verslaving komt voor onder  
    zorgverleners. 
    2. Als collega kun je een zinvolle bijdrage hebben door dit  
    bespreekbaar te maken. 
   3. Besef van normen en waarden in de zorg t.a.v.  
    middelengebruik/verslaving. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  professionaliteit en kwaliteit 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  ①②④⑥⑧⑨⑭⑰⑲❶ 
 
 
3.05 Leiden zonder lijden    
Leidinggeven gaat niet altijd vanzelf. Sommigen lijken hiervoor in de wieg gelegd, voor 
anderen is het hard werken om hun team voor hen te laten werken. Tijdens deze 
workshop maak je kennis met een aantal praktische modellen rondom leidinggeven 
(situationeel leidinggeven en de 4 D’s van leiderschap) en krijg je handvatten om jouw 
team te leiden zonder de baas te spelen. 
                                                                                      
Docent:   Esther van den Enden, basisarts, teamcoach en  
    procesbegeleider, HuisartsenTeamwork  
Vorm:    interactief / praktisch / kennismaking   
Leerdoelen:  1. Kennismaken met praktische modellen rondom  
    leidinggeven.  

2. Inzicht welke vorm van leidinggeven je wanneer en bij 
wie toepast. 
3. Inzicht in eigen leiderschapskwaliteiten. 
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Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  samenwerking 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ①③⑥⑦⑧⑨⑰⑲❶ 
    Deze workshop is bedoeld voor iedereen die leidinggeeft  
    aan een team of dat van plan is te gaan doen.  
 
 
3.06 De lange termijngevolgen van partydrugs 
Acute gevaren van drugs zijn redelijk bekend. Voor de lange termijn gevolgen geldt dat 
veel minder. Het LMSP (landelijk medisch spreekuur partydrugs) van Brijder Jeugd in 
Alkmaar verzamelt al 10 jaar informatie en heeft hiermee expertise opgedaan. Wat er 
bekend is over gevolgen voor geheugen en slaap en wat de diagnoses HPPD en de (drug 
induced) depersonalisatie-derealisatie stoornis inhouden, komt in deze workshop aan 
de orde. De verschijnselen rond een verstoorde waarneming worden vaak gemist en 
brengen patiënten vaak in een staat van wanhoop. Erkenning en herkenning is daarom 
erg belangrijk.  
                                                                                   
Docent:   Gerard Alderliefste verslavingsarts KNMG Brijder Jeugd  
    Alkmaar 
Vorm:    informatief / interactief / praktisch / vaardigheid 
Leerdoelen:  1. Deelnemers kennen de begrippen HPPD en DPDR. 
    2. Deelnemers kennen lange termijn gevolgen van  
    partydrugs. 
    3. Deelnemers weten hoe ze drugsgebruik ter sprake  
    kunnen brengen. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  kennis en wetenschap   
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ④⑥⑧⑨⑭⑱ 
Let op: wegens succes is deze workshop geprolongeerd!  
 
 
3.07 Personen met verwar(ren)d gedrag 
Beide docenten van deze workshop werken bij Meldpunt Vangnet &Advies van de GGD 
Hollands Noorden.  Zij leveren zorg op het veld van de Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg. Er is veel te doen in het nieuws over de “verwarde personen” en de 
“kwetsbare burger” en de moeilijke soms handelingsverlegen hulpverlening. Hoe 
herken je de kwetsbare en soms verwarde burger? Hoe bereik je ze? Wat is er mogelijk? 
In de workshop zullen zij u informeren over hoe zij in de dagelijkse praktijk omgaan met 
deze problematiek, maar ook hoe u deze bijzondere groep beter in beeld krijgt in uw 
praktijk. 
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Docenten:  Jaap Piet, verpleegkundige GGD Hollans Noorden Meldpunt  
    Vannet & Advies 
    Rob Schouten, verpleegkundig specialist GGD Hollans  
    Noorden Meldpunt Vannet & Advies 
Vorm:    discussie / informatief / praktisch  
Leerdoelen:  1. U heeft zicht verworven op de aard en aantal van  
    personen met verward gedrag. 
    2. U heeft inzicht verworven in de aanpak van het meldpunt  
    vangnet & advies. 
    3. U heeft zicht op uw mogelijkheden om vanuit uw eigen  
    praktijk aan te sluiten bij de aanpak van personen met  
    verward gedrag. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  maatschappelijk handelen en preventie   
Nevencompetentie: samenwerking 
Aan te bevelen voor:  ①②③④⑥⑦⑧⑨⑭⑯⑰⑱⑳❶ 
 
 
3.08 ICPC, ADEPD, AVG en OPEN 
Een goed bijgehouden overzichtelijk dossier is een teken van kwaliteit. Het is ook 
efficiënt i.v.m. gedeelde zorg in de praktijk, continuïteit van behandeling en toont 
reacties en aandoeningen waar steeds rekening mee gehouden moet worden. 
Aangezien doktersassistentes steeds meer taken (bijvoorbeeld postverwerking) van 
dossiervoering overnemen, is het belangrijk dat ze de basis spelregels kennen.  Even 
opfrissen hoe je een consult codeert volgens ICPC, hoe koppelen en wijzigen van 
Episodes gaat.  Wordt t.a.v. medische gegevens gewerkt volgens de AVG?  Tot slot een 
kennismaking met het project OPEN in 2020 waarbij de patiënt zijn eigen dossier in kan 
zien. In deze workshop wordt aan de hand van casus en voorbeelden gediscussieerd en 
geoefend om de valkuilen in dossiervorming te voorkomen. 
 
Docent:   Hetty Cox, huisarts  

Vorm:    discussie / vaardigheid  
Leerdoelen:  1.  Zicht hebben op Valkuilen in werken met ICPC en  
    Episode gericht registreren. 
    2. Toetsing van praktijkvoering aan AVG.  
    3. Kennismaking met consequenties van project OPEN. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  organisatie (en financiering) 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  ④❶ 
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3.09 Botvangen – zachte botten harde actie!  
In deze workshop wordt de relevantie van osteoporose voor samenleving en eerste lijn 
besproken. Thema’s die aan bod komen zijn: Hoe groot is het probleem, qua aantallen 
en kosten? Wat gebeurt er in den lande in de 2e lijn aan fractuurpreventie.                                      
Wie is ‘at risk’ in de eerste lijn, dus welke signalen moeten een trigger zijn om verder 
onderzoek/anamnese te gaan doen? Wat is de zin van behandeling? Vermindering van 
klachten of voorkomen fractuur? Uitleg hoe een DEXA meting gaat en wat de uitslag 
zegt. Deze thema’s zullen met praktijkvoorbeelden ondersteund worden waarbij 
(interactief) casuïstiek ook aan bod zullen komen. 
 
Docent:   Hennie Raterman, reumatoloog, Noordwest  
    Ziekenhuisgroep 
Vorm:    informatief / praktisch  
Leerdoelen:  1. Kennis en bewustwording van relevantie van  
    fractuurpreventie. 
    2. Identificatie van hoogrisico patiënten vanuit eerste lijn. 
    3. Inzicht in mate van fractuurreductie door middel van  
    osteoporosebehandeling. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: samenwerking & maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
3.10 Maak werk van verlies! Professioneel begeleiden bij verlies- en rouwprocessen 
Verlies is van alle tijden en kent vele vormen. Vaak denk je als eerste aan overlijden, 
maar ook reorganisatie op het werk, werkloosheid, een scheiding, ziekte of ongewenste 
kinderloosheid zijn vormen van verlies waarmee mensen het moeilijk kunnen hebben. 
Tijdens een begeleidingstraject kan (een eerder geleden) verlies een rol spelen. Wat 
kun jij doen vanuit jouw rol om een goede verliesbegeleiding te bieden? Er wordt wel 
eens gezegd: ‘je kunt de ander zo ver brengen als je zelf bent’. Hoe ver ben jij? 
                                                                                      
Docent:   Patricia Wouters, psychosociaal therapeut, trainer,  
    interventiekundige, Woutersvandam praktijk voor therapie  
    coaching & re-integratie Heiloo 
Vorm:    informatief / interactief / kennismaking 
Leerdoelen: 1. Meer inzicht in het brede spectrum van verlies en 

signalen van verlies bij de patiënt;   
2. Meer inzicht in de effecten van (onverwerkt) verlies in 
het dagelijks leven dan de patiënt; 

   3. Wat kun je doen vanuit jouw rol om een deskundige  
    begeleiding te bieden bij verlies? 
Max. aantal deeln.: 60 
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Hoofdcompetentie:  communicatie 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ④⑥⑧⑨⑩⑭⑮⑯⑰⑲⑳ 
 
 
3.11 Preconceptiezorg; hoe bereik je de doelgroep? 
Preconceptiezorg is een belangrijk onderdeel van de verloskunde. Een gezonde 
zwangerschap begint namelijk al voordat een vrouw zwanger is. Door het adviseren 
over leefgewoontes en het inventariseren van de ziektegeschiedenis bij vrouw en 
partner worden risico’s verkleind. Er bestaan veel manieren om preconceptiezorg 
onder de aandacht van de cliënten te brengen. Iedere praktijk heeft hier een methode 
voor bedacht. Maar is dit voldoende? Moet bijvoorbeeld iedere praktijk verplicht 
worden een preconceptiespreekuur in te voeren? In deze workshop gaan we hierover 
van gedachten wisselen en worden handvatten aangereikt om het aanbieden van 
preconceptiezorg te verbeteren. 
 
Docent:   Sanne Hezemans, verloskundige  
Vorm:    discussie / informatief / interactief  
Leerdoelen:  1. Kennis over preconceptiezorg. 
    2. Bewustwording van preconceptiezorg in de praktijk. 
    3. Handvatten ter verbetering van het aanbieden van  
    preconceptiezorg. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen & maatschappelijk  
    handelen en preventie   
Nevencompetentie: communicatie & professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  verloskundigen (in opleiding)⑧ 
 
3.12 Kinder- en baby reanimatietraining 
Een reanimatiesetting bij kinderen of baby’s, je moet er niet aan denken om het mee 
te maken en helemaal niet als je dan ook niet de vaardigheden beheerst. Bij veel 
reanimatietrainingen wordt de Baby- en Kinderreanimatie niet behandeld. Het 
reanimeren van en het gebruik van de AED bij baby’s en kinderen neemt een aparte 
plaats in. Dit komt door verschil in oorzaak, anatomie en het verschil in de uitvoering 
van de reanimatie. De reanimatie van baby’s en kinderen vergt een speciale training.  
Docent:    Mark Schelvis, reanimatiecoördinator Spaarne Gasthuis/
   EDUMEDIQ 
Vorm:    vaardigheid  
Leerdoelen:  De 4-stappenmethode voor reanimatie baby’s en kinderen  
    volgen. 
Max. aantal deeln.: 16 
Hoofdcompetentie: medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  alle beroepsgroepen 
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Ronde 4:  16.50 – 17.50 uur  
 

 
3.01/4.01 Oh zuster….niet zo strak doen hoor! Met welk druk leg jij een zwachtel aan? 
Dit en méér over compressietherapie.  
Dit betreft een blokcursus die start in ronde 3 (zie bij ronde 3). 
 
3.02/4.02 De enige blik die kan doden is de klinische blik. Herkennen en behandelen 
van een vitaal bedreigde patiënt?  
Dit betreft een blokcursus die start in ronde 3 (zie bij ronde 3). 
 
 
4.03 SBB, Wie zijn wij en wat kunt u ermee  
Wat kunnen wij voor u betekenen wanneer het gaat over het begeleiden van uw MBO 
student. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent en 
begeleidt de leerbedrijven waar MBO studenten terecht kunnen voor een stage of 
leerbaan van goede kwaliteit. Wat kunnen wij voor u betekenen wanneer het gaat over 
het begeleiden van uw MBO student. Daarnaast denken wij gezien de huidige actualiteit 
graag mee over oplossingen m.b.t. het (regionale) tekort aan apothekers en dokters- 
assistenten en zorgpersoneel. 
 
Docenten:  Marianne Mulder, adviseur praktijkleren 
    Marion Sprenkeling, adviseur praktijkleren 
Vorm:    informatief / interactief / kennismaking 
Leerdoelen:  1. Kennismaking met SBB en onze dienstverlening in het  
    begeleiden van MBO studenten. 
   2. Brainstormsessie over regionale aanpak tekorten  
     dokters- en apothekersassistenten en zorgpersoneel. 
Max. aantal deeln.: 24 
Hoofdcompetentie:  professionaliteit en kwaliteit 
Nevencompetentie: communicatie & samenwerking 
Aan te bevelen voor:  ①②④⑧⑩⑯⑱⑳❶ 
 
4.04 Steun van collega’s bij calamiteit of klacht?  
Zorgverleners maken zelden een calamiteit of tuchtzaak mee, maar als dat gebeurt 
heeft dat een grote invloed op hun werk en leven. Deze workshop geeft inzicht in de 
risicogebieden, hoe je escalatie van een klacht kan voorkomen en hoe je ermee om kan 
gaan als het toch gebeurt. Ondertussen krijg je inzicht in klachtmogelijkheden en de 
veranderingen binnen ons systeem worden besproken.          
                                                                              
Docent:   Eddy Reynders, huisarts docent en lid van de Raad van  
    Toezicht van DOKh belast met de portefeuille  
    Klachten en Geschillen 
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Vorm:    interactief / kennismaking 
Leerdoelen:  1. Wanneer en hoe kun je steun inroepen als je met   
    calamiteit of tuchtklacht wordt geconfronteerd.  
    2. Hoe zorg je ervoor dat klachten over jouw zorg niet  
    onnodig groot worden.  

3. Wat is er aan het veranderen in klacht- en tuchtrecht? 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  maatschappelijk handelen en preventie 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ①③⑥⑦⑧⑪⑫⑬⑰⑲❶ 
    Deze workshop is geschikt voor alle hoofdbehandelaars die   
    mogelijk verantwoording moeten afleggen voor de  
    tuchtraad. 
 
 
4.05 De “sneltrein” na de diagnose borstkanker, waar is het eindstation? 
In het ziekenhuis wordt gewerkt volgens zorgpaden.  Hoe zien die eruit bij de diagnose  
Borstkanker? Wat kunnen we bijwerkingen voorkomen of verminderen  bij de 
verschillende behandelingen. Hoe is de nazorg voor de individuele mamma patiënt op  
de langere termijn?    
 
Docenten:  Sandra Biskanter, mammacare verpleegkundige Borstkliniek, 

Saskia de Bie, verpleegkundig specialist Oncologie, 
  Margreet Stroomer, verpleegkundig specialist Oncologie  
  allen werkzaam in het NWZG te Alkmaar   
Vorm:  discussie / informatief / praktisch / kennismaking 
Leerdoelen:  1.  Kennis maken met de verschillende schema’s van het  
    zorgpad mammacare. 
   2. Managen van bijwerkingen tijdens de hormonale en/of  
    chemotherapeutische behandeling. 
   3. Mogelijkheden voor geïndividualiseerde nazorg bij  
    mammacare. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  samenwerking  
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:   alle doelgroepen 
 
 
4.06 Schildklierziektes en zwangerschap 
Tijdens de zwangerschap verandert de stofwisseling en dit heeft invloed op de 
schildklierfunctie.  Patiënten die voor de zwangerschap al een bestaande stoornis van 
de schildklierfunctie hebben, verdienen dus extra aandacht, maar waar moet u precies 
op letten? Echter, door de zwangerschap of postpartum kan ook de schildklier spontaan 
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ontregeld raken. Door welke klachten en symptomen komt u dit op het spoor? 
Wanneer is verwijzing nodig en naar wie? 
 
Docent: Suat Simsek, internist-endocrinoloog Noordwest ziekenhuis 

Alkmaar   
Vorm:  interactieve presentatie met discussie en casuïstiek 
Leerdoelen:  1. Opfrissen kennis fysiologie en pathofysiologie van de  
    schildklier binnen en buiten de zwangerschap. 
    2. Inzicht in klachten en symptomen als gevolg van stoornis  
    in schildklierfunctie. 
     3. Inzicht in de multidisciplinaire behandelmogelijkheden  
    van de zwangere met een schildklierziekte.  
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medische kennis en wetenschap 
Nevencompetentie: samenwerking 
Aan te bevelen voor:  ④⑧⑱⑲⑳  
 
 
4.07 Collegiaal support, wie is er voor jou? 
In de uitoefening van je vak kan je geconfronteerd worden met gebeurtenissen die een 
grote indruk op je maken. In het verwerken van je emoties kan het helpen om te praten 
met een collega die je begrijpt en een luisterend oor biedt. Dit wordt ook wel collegiale 
support genoemd. In deze workshop bespreken we met elkaar wat collegiaal support 
inhoudt en wat support voor jou of voor een collega kan betekenen. 
                                                                                   
Docent:   Clémence Hessels, verloskundige/vrouwencoach Waves  
    Coaching  
Vorm:    informatief / interactief 
Leerdoelen:  1. Inzicht in wat collegiale support betekent.  
    2. Redenen om collegiale support te vragen. 
 Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  communicatie 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ⑲ 
 
 
4.08 Toon je betrokkenheid bij een gezin in de regionale verwijsindex VIN! 
Weet jij welke andere professionals er betrokken zijn (geweest) bij het gezin dat je 
begeleid? Gezinnen hebben in hun leven te maken met vele (zorg)professionals. 
Bijvoorbeeld: verloskundige, kraamverzorgende, jeugdverpleegkundige, intern 
begeleider, (huis)arts of POH’er, psycholoog, therapeut, gezinscoach, (psychiatrisch) 
verpleegkundige, schuldhulpverlener en/of maatschappelijk werker. Niet altijd kennen 
de verschillende professionals elkaar. De verwijsindex is een digitaal systeem, 
vastgelegd in de jeugdwet, waarin een professional kan aangeven dat hij (indirect) 
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betrokken is bij een jeugdige tot 23 jaar. Als een andere professional zich meldt in het 
systeem ontstaat er een 'match'. Na een match krijgen de professionals een berichtje 
met elkaars contactgegevens, met als gevolg de kans op een betere samenwerking. In 
Noord-Holland Noord heet de verwijsindex Vroeg samenwerken In Noord-Holland 
Noord (VIN).  Tijdens deze workshop ervaar je wat het gebruik van VIN op kan leveren 
voor het gezin als je je betrokkenheid toont. Jij maakt het verschil!    
 
Docenten: Sanne de Moel, relatiemanager regionale verwijsindex   

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN) 
Lianne van Leeuwen, relatiemanager regionale verwijsindex   
Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN) 

Vorm:    informatief / interactief 
Leerdoelen:  1. De professional weet wat het doel van de regionale   
     verwijsindex VIN is. 
   2. De professional weet wat de meerwaarde van VIN is voor  
    hemzelf en (het gezin van) de jeugdige. 
    3. De professional weet wanneer hij VIN kan gebruiken. 
Max. aantal deeln.: 60  
Hoofdcompetentie:  samenwerking 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  ③⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑲⑳❶ 
 
 
4.09 Standaard? Iedere diabetespatiënt is speciaal! 
Leefstijlaanpassing is de basis van de behandeling van mensen met diabetes. 
Samenwerking tussen de praktijkondersteuner en de diëtist is hierbij van groot belang. 
Daarbij staat afstemming t.a.v. de wensen en kenmerken van de patiënt centraal. Wat 
voor de een werkt, werkt nog niet voor de ander. Er moet op zoek gegaan worden naar 
ieders eigen menu. De docenten gaan samen de richtlijnen voor de voeding bij diabetes 
doornemen met aandacht voor de hypes, volwaardigheid voeding en cardiovasculaire 
risicofactoren. 
 
Docenten:  Hans van Wijland, kaderhuisarts diabetes 

Afra Ouwerkerk, diëtist DeDenk/Diëtistenprktijk Afra   
Ouwerkerk 

Vorm:    interactief 
Leerdoelen:  1. De praktijkondersteuner en de diëtist weten hoe ze  
    elkaar kunnen versterken bij de begeleiding van de patiënt  
    met diabetes. 
   2. De behandelaar zet de patiënt centraal.  
    3. De behandelaar houdt rekening met volwaardigheid en  
    cardiovasculaire risicofactoren. 
Max. aantal deeln.: 60  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
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Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:   ③④⑧⑮⑯⑳  
 
 
4.10 Medicatiegebruik in de eerste lijn na een bariatrische ingreep   
Vroeger zeldzaam, nu in bijna iedere praktijk voorkomend, patiënten na een 
bariatrische ingreep. Wat is bariatrische chirurgie, welke problemen kun je tegenkomen 
bij deze speciale patiëntencategorie? In deze workshop wordt met name ingegaan op 
adviezen t.a.v. medicatiegebruik zoals verandering in werking en opname, aanpassing 
dosering, interacties en contra-indicaties. Denk aan anticonceptie advies, gebruik 
NSAID en medicatie met vertraagde afgifte. 
                                                                                   
Docent:   Juul van Amstel, arts Nederlandse Obesitaskliniek 
Vorm:    informatief / interactief 
Leerdoelen:  1. Na de workshop weten deelnemers welke mogelijkheden  
    bariatrische chirurgie biedt. 
    2. Na de workshop weten deelnemers voor welke specifieke  
    medicatie aangepast gebruikersadvies gegeven moet  
    worden. 
      3. Na de workshop weten de deelnemers welke medicatie  
    gecontra-indiceerd is na een bariatrische ingreep.  
    een bariatrische operatie. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ①②③④⑧⑯⑱⑲⑳ 
 
 
4.11 Kind in de knel  
Wat te doen als in een gezin, welke valt onder uw zorg, vermoedens zijn van 
kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Hoe werkt de keten? En wat kan u van onze 
organisaties verwachten als het gezin ook bij één van deze organisaties bekend is. Met 
voorbeelden uit de praktijk wordt inzicht gegeven in de ketensamenwerking, de 
verbeterde meldcode kindermishandeling en/of huiselijk geweld en de werkwijze van 
de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. 
 
Docenten:  Bianca Poldervaart, senior beleidsadviseur Raad voor de  
     Kinderbescherming 
    Lilian de Kleuver, procescoach Veilig Thuis 
    Nienke Water, uitvoerend medewerker Veilig Thuis.  
Vorm:    informatief / kennismaking 
Leerdoelen:  1. U heeft als professional kennis over de  
    ketensamenwerking en uw positie vanuit de beroepsgroep  
    waarin u werkzaam bent. 



 32 

    2. U hanteert als professional de verbeterde meldcode en  
    weet wat u kan verwachten van de organisaties Veilig Thuis  
    en Raad voor de Kinderbescherming. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  samenwerking & maatschappelijk handelen en preventie   
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
4.12 Gadver, wat zie jij er uit! 
Het hebben van een chronische huidaandoening kan dezelfde impact hebben op de 
kwaliteit van leven als het hebben van borstkanker of suikerziekte. In deze workshop 
zullen we met elkaar de differentiaaldiagnose doornemen van de diverse 
huidafwijkingen in het gelaat. Dit zal variëren van pukkels, roodheid en andere 
afwijkingen. Los van het bespreken van therapiemogelijkheden leven er veel vragen 
over besmettelijkheid, blijvende littekens en eventuele kwaadaardige ontaarding. Ook 
op deze onderwerpen zullen we met elkaar nader ingaan.   
 
Docent: Menno Gaastra,  dermatoloog Huidmedisch Centrum 

Amsterdam, Noordwest Ziekenhuisgroep en Centrum 
Oosterwal  

Vorm:  informatief / interactief 
Leerdoelen:  1. Na deze workshop bent u in staat de differentiaal- 
    diagnose te geven van de meest voorkomende afwijkingen  
    in het gelaat. 
   2. U bent u in staat te beschrijven wat de impact op de  
    kwaliteit van leven is. 
 Max. aantal deeln.: 60  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen  
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ④⑥⑧⑳ 
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Ronde 5: 18.30 – 19.30 uur  
 

 
5.01/6.01 Doe jij het met of zonder? (…feedback) Workshop voor triagisten  
Feedback geven en ontvangen is een kunst. Als ervaren professional weet je vast wel 
wat “de regels van feedback” zijn. De praktijk is echter weerbarstig. Zeker op de HAP, 
waar de werkdruk vaak hoog is, je met heel veel verschillende mensen werkt, je soms 
elkaar niet of amper ziet en de dienst ook weer zó voorbij is.  
Hoe zou het zijn als de onderlinge communicatie zowel over medisch inhoudelijke zaken 
als over alle andere aspecten van de samenwerking substantieel zou verbeteren? Zou 
je dan niet prettiger werken en ook misschien ook wel meer kunnen leren van elkaar? 
Zoals wij het zien is feedback bedoeld voor progressie, vooruitgang. Een tool om te 
zorgen dat het morgen beter gaat.  
Speciaal omdat hier vaardiger in worden zó belangrijk is -en tegelijkertijd er vele 
redenen zijn om er niet aan te beginnen- is deze 2 uurs workshop in dit programma 
opgenomen. In een veilige kleine groep gaan we actief experimenteren. Na afloop is je 
vaardigheid duidelijk toegenomen.  
Het enige wat je nog nodig hebt is het lef naar deze workshop te komen 
                                                                              
Docent:   Ilonka Brugemann, huisarts en coach-voor-medici bij Sense  
    coaching & training en Coaches voor Medici 
Vorm:    interactief / oefenen 
Leerdoelen:  1. Toepassen regels van feedback. 
    2. Gestimuleerd worden vaker feedback te geven. 
    3. Beter omgaan met ontvangen van feedback. 
    4. Inzicht in de waarde van feedback als tool. 
Max. aantal deeln.: 24 
Hoofdcompetentie:  samenwerking 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  ④⑱ werkend op de HAP 
Let op: dit betreft een blokcursus van 2 uur (van 18.30-20.40 uur). 
 
 
5.02/6.02 Stop de bloeding, red een leven  
Snelle eerste hulp ter plaatse door omstanders kan de overlevingskansen van 
slachtoffers met ernstig bloedverlies aanzienlijk verhogen. In deze cursus leren 
hulpverleners hoe ze slachtoffers met ernstig bloedverlies moeten behandelen. 
 
Docenten: Laurens Haenen, SEH-verpleegkundige 
                                               Chris Mes, ambulance verpleegkundige   
Vorm:  informatief / interactief / praktisch / vaardigheid 
Leerdoelen:  1. De cursist herkent en stopt een ernstige bloeding. 
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    2. De cursist kan een hemostatisch gaas in een bloedende  
    wond aanleggen. 
    3. De cursist kan een tourniquet aanleggen 
Max. aantal deeln.: 30 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: samenwerking 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
Let op: dit betreft een blokcursus van 2 uur (van 18.30-20.40 uur). 
Alle deelnemers krijgen na afloop het officieel erkende certificaat ‘Stop de bloeding’ 
toegestuurd. 
 
 
5.03 Een huid als perkament…. 
Hoe kunnen we de skintear (scheurwond) voorkómen en als dat niet gelukt is; wat is 
dan de beste behandeling?  
Onderzoek heeft aangetoond dat skintear de meest voorkomende type wond is. Als 
deze op de juiste manier behandeld wordt dan geneest hij binnen 2 tot 3 weken. Maar 
wat is eigenlijk de beste behandeling? Aan de hand van casuïstiek gaan we leren welke 
maatregelen en materialen er toegepast kunnen worden bij het voorkómen en 
behandelen van deze wonden. 
 
Docent:   Annemiek Mooij, verpleegkundig specialist wondzorg, ZZP,  
    Amsterdam e.o.  
Vorm:    informatief / interactief / praktisch 
Leerdoelen:  1. Na de workshop weet men wat een skintear is. 
   2. Na de workshop kent men de risicofactoren van skintear.  
    3. Na de workshops kan men beschrijven hoe de skintear  
    behandeld wordt. 
Max. aantal deeln.: 20  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap & professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ②④⑧⑮⑯⑰⑱⑳ 
 
 
5.04 Opioïden: een epidemie in de eerste lijn? 
Epidemie of niet, vast staat dat het gebruik van opioïden de afgelopen 10 jaar explosief 
is gestegen. Veel voorschriften worden gestart of herhaald in de eerste lijn. U als 
eerstelijnszorgverlener bent cruciaal om ervoor te zorgen dat uw patiënt zijn opioïd 
verstandig gebruikt. In deze workshop bekijken we het traject van starten tot stoppen 
van opioïden. Kent u de nadelen van langdurig gebruik van opioïden? We toetsen uw 
kennis in een quiz. Daarna gaan we aan de slag met casuïstiek en praktische tips om in 
te schatten bij welke patiënten problematisch opioïdgebruik op de loer ligt, zodat u de 
workshop afsluit met een actieplan voor morgen. 
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Docent:   Anke Lambooij, apotheker Instituut Verantwoord  
    Medicijngebruik (IVM) 
Vorm:    informatief / interactief / praktisch  
Leerdoelen:  1. Na de workshop kunt u in uw eigen praktijk aan de slag  
    om patiënten op een juiste manier opioïden te laten  
    gebruiken.      
    2. Na de workshop kent u de belangrijkste aandachtspunten  
    bij opioïden. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: samenwerking 
Aan te bevelen voor:  ①②④⑧⑭⑮⑯⑰⑱❶ 
 
 
5.05 Hoe ondersteun je iemand die aan zelfmoord denkt 
Hoe signaleer je dat het niet goed gaat met iemand? Hoe vraag je dan of de ander 
misschien aan zelfmoord denkt? En wat kan je daarna zeggen? Hoe gaat zo’n gesprek? 
Hoe kan je helpen om de juiste hulp te vinden? Tijdens de workshop bespreken we 
feiten en cijfers over zelfmoord, leer je hoe je kan signaleren en zelfmoord 
bespreekbaar kan maken met respect voor de persoon. Je krijgt handvatten voor het 
gesprek, met do’s en dont’s. We bespreken hoe je kan doorverwijzen naar hulp en 
welke diensten 113 aanbiedt. 
                                                                                      
Docent:   een docent van 113 Zelfmoordpreventie  
Vorm:    informatief / vaardigheid  
Leerdoelen:  1. Het vergroten van kennis over suïcidaliteit.  

2. De deelnemers leren hoe je kan signaleren dat iemand 
mogelijk suïcidaal is en hoe je zelfmoord bespreekbaar kan 
maken met respect voor de persoon.  

   3. Leren hoe je kan helpen om de juiste hulp te vinden. 
Max. aantal deeln.: 30 
Hoofdcompetentie:  maatschappelijk handelen en preventie 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  ①②④⑥⑧⑨⑭⑮⑯⑱❶ 
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5.06 De wondere wereld van dementie 
Dementie is hard op weg volksziekte nummer 1 te worden. Het is te makkelijk om dat 
alleen aan de vergrijzing te wijden. Immers, ook het aantal jonge mensen met dementie 
neemt toe. Het grote publiek blijft dementie toch vooral associëren met ‘het grote 
vergeten’. Maar deze akelige hersenziekte uit zich in zoveel meer symptomen. Welke 
vormen van dementie zijn er eigenlijk? Hoe uiten deze vormen van dementie zich? Als 
we dementie kunnen herkennen, hoe zit het dan met onze vermogens om met de ziekte 
om te gaan? Dementie is een progressief verlopende ziekte, maar betekent dit dat we 
kansloos zijn wanneer het gaat om het bieden van behandeling? Waarom is het eigenlijk 
belangrijk om dementie in een vroeg stadium te onderkennen? Verpleegkundige 
dementiezorg Job van Amerongen neemt u mee door de wondere wereld van de 
dementie. 
                                                                                      
Docent:   Job van Amerongen, als verpleegkundige werkzaam voor  
    Brentano en de Zonnehuisgroep in Amstelveen. Binnen  
    Brentano als projectverpleegkundige dagbesteding, binnen  
    de Zonnehuisgroep als verpleegkundige voor de  
    dagbesteding voor jonge mensen met dementie. 
Vorm:    informatief / interactief / kennismaking / vaardigheid 
Leerdoelen:  1. Kennisverwerving over verschillende soorten dementie. 
   2. Onderkennen belang vroegsignalering dementie. 
    3. Mogelijkheden bieden tot toepassing verworven kennis. 
Max. aantal deeln.: 18 
Hoofdcompetentie:  professionaliteit en kwaliteit 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  ①②③④⑥⑦⑧⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑱⑳ 
 
 
5.07 Werk en gezondheid 
Werk is een belangrijke determinant van gezondheid. Zowel werk als het ontbreken 
ervan kan leiden tot fysieke of psychische klachten en vormt daarmee een belangrijk 
deel van de context van de patiënt. Het is dan ook van belang dat de huisarts het werk 
van de patiënt kent en alert is op een mogelijke wisselwerking tussen werk en 
gezondheid. In deze workshop richten we ons op de zorg die de huisarts kan bieden aan 
alle werkenden. En we gaan ook nog een stapje in de richting van wat de huisarts (of 
misschien een praktijkondersteuner) kan doen en de meerwaarde van arbo-curatieve 
samenwerking. Deze workshop is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).   
 
Docent:   Liesbeth Smits, bedrijfsarts  
Vorm:    discussie / informatief / interactief / kennismaking 
Leerdoelen:  1. Inzicht in de (on)gezonde kant van werk, preventie van  
    beroepsziekten en arbeidsongeschiktheid. 
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    2. Inzicht in de meerwaarde van arbo-curatieve  
    samenwerking in de huisartsenzorg. 
    3. Handvatten hoe deze samenwerking op te zetten in de  
    eigen regio. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen & samenwerking &  
    maatschappelijk handelen en preventie   
Nevencompetentie: communicatie & organisatie (en financiering) &  
    professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 

 
5.08 Tapen in de huisartsenpraktijk, een praktische workshop  
In veel praktijken wordt er door de assistent al getaped. Zo kan de patiënt direct in de 
praktijk geholpen worden. Heb jij ook altijd al willen leren tapen of heb je het lang niet 
meer gedaan? Tijdens deze actieve workshop leer je tapen. 
                                                                                      
Docent:   Simone Bot, triagist, docent DOKh  
Vorm:    praktisch 
Leerdoelen:  1. Vaardigheid tapen oefenen.  
    2. Wanneer mag je tapen. 
    3.  Adviezen geven rondom tapen/ enkelband letsel. 
Max. aantal deeln.: 30 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen & professionaliteit en  
    kwaliteit 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ④⑯⑳ 
 
 
5.09 Stressreductie d.m.v. uw hartritme 
In deze workshop staan de thema’s lichaamsbewustzijn en emotieregulatie centraal. 
Door middel van biofeedback op hartritme ervaren de deelnemers hoe ze omgaan met 
stress en hoe ze zichzelf in een meer optimale toestand kunnen brengen. De emWave® 
en Inner BalanceTM technologie geeft direct terugkoppeling over het effect van 
emoties op het hartritme. De effecten van diverse interventietechnieken zijn direct 
merkbaar, zichtbaar en meetbaar. Een waardevolle investering met een langdurig 
rendement. Ben je een professional en wil je jouw cliënten helpen en begeleiden in het 
omgaan met stress met wetenschappelijk gevalideerde technieken? 
 
Docent:   Ans Wiebosch, trainer/coach/assessor Ansro bv 
Vorm:    informatief / interactief / praktisch / kennismaking 
Leerdoelen:  1. Inzicht in stress. 
    2. Beheersen van stress. 
    3. Toepassen biofeedback. 
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Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  maatschappelijk handelen en preventie & professionaliteit  
    en kwaliteit  
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
5.10 Ongeboren en hulp nodig 
Een goede start is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Soms is er in de zwangerschap al 
sprake van problemen bij de ouders zoals gebruik van middelen of geweld. Deze ouders 
hebben een steun in de rug nodig. Wat kunt u eraan doen dat ongeboren kinderen 
beter beschermd worden? Drie ketenpartners gezamenlijk (GGD, Veilig Thuis en Raad 
voor de Kinderbescherming) geven met voorbeelden uit de praktijk de werkwijze en het 
belang aan van tijdig signaleren en samenwerken! Na afloop van de workshop weet u 
wat u van onze organisaties kan verwachten als het om uw patiënt gaat. Tot slot worden 
de nieuwe mogelijkheden toegelicht die de nieuwe wet verplichte GGZ biedt voor het 
ongeboren kind. 
 
Docenten:  Yrrah van der Kruit, senior beleidsadviseur, Raad voor de  
    Kinderbescherming 

Ellen van der Meer, beleidsadviseur GGD Hollands noorden  
Nienke Water, uitvoerend medewerker Veilig Thuis 

Vorm:    informatief / praktisch 
Leerdoelen:  1. Professional kan ongeboren kind (nog beter)  
    beschermen. 
    2. Professional weet (nog beter) wat er is te verwachten van  
    GGD, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  maatschappelijk handelen en preventie   
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen  
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5.11 Acute kindergeneeskunde: hoe herken ik een ziek kind?  
De ouders zeggen vaak dat hun kind ziek is, maar hoe bepalen we als professional de 
mate van ziekzijn. Aan de hand van dagelijks voorkomende casuïstiek in de 
huisartsenpraktijk herhalen we nog eens de praktische vaardigheden die nodig zijn om 
een accurate inschatting te maken bij zieke kinderen. 
 
Docent:   Dirk-Jan van Zuidam, kinderarts RKZ Beverwijk 
Vorm:    interactief / praktisch / vaardigheid 
Leerdoelen:  1. ABCDE benadering kind. 
    2. Beoordeling vitale parameters kind. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ④⑧⑨⑱⑲ 
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Ronde 6:  19.40 – 20.40 uur  
 

 
5.01/6.01 Doe jij het met of zonder? (…feedback) Workshop voor triagisten  
Dit betreft een blokcursus die start in ronde 5 (zie bij ronde 5). 
 
5.02/6.02 Stop de bloeding, red een leven  
Dit betreft een blokcursus die start in ronde 5 (zie bij ronde 5). 
 
 
6.03 Sepsis: in de top drie van calamiteiten  
Sepsis wordt vaak gemist of te laat herkend. De gevolgen daarvan zijn ernstig tot 
dodelijk aan toe. Daarom staat het in de top 3 van calamiteiten op huisartsenposten. U 
leert als arts: wat is sepsis, maar vooral iets over vroege tekenen van en risicofactoren 
op sepsis, maar ook hoe vaak komt het voor.    
                                                                                      
Docent:   Ineke Kagenaar, kaderhuisarts Spoedzorg en staflid bij DOKh 
Vorm:    informatief   
Leerdoelen:  1. Wat is sepsis? 

2. Hoe kan ik het eerder herkennen of er eerder aan 
denken? 
3. Hoe vaak komt sepsis voor? 

Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen & kennis en   
    wetenschap  
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ⑧⑰⑱ 
 
 
6.04 Typische gynaecologische problemen van de oudere vrouw 
Veel meer ouderen in zorg die steeds langer thuis en zelfstandig blijven wonen betekent 
dat de zorgverlener gynaecologische problematiek bij de oudere vrouw steeds meer 
tegenkomt. In deze workshop   worden de meest voorkomende klachten besproken en 
worden tips ter signalering en behandeling gegeven. Er wordt ingegaan op: 
- Pathofysiologie van gynaecologische klachten zoals incontinentie, prolaps,  
  atrofie  en zwakke bekkenbodem. 
- Welke plaats hebben pessaria bij deze klachten?   
- Welke andere behandelopties en indicaties zijn er?  
- Welke zorgverlener kan u in de regio helpen bij patiënten met deze klachten  
  en op welke manier? Denk aan apotheek/bekkenbodemfysiotherapeut/  
  tweede lijn.       
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Docent:   Manon Kerkhof, urogynaecoloog Curilion expertisecentrum  
    voor vrouwenzorg 
Vorm:    discussie en casuïstiek 
Leerdoelen: 1. Inzicht in pathofysiologie bij verzakking/incontinentie en 

zwakke bekkenbodem. 
  2. Weet welke vragen te stellen om deze problemen boven 

tafel te krijgen. 
 3. Kennis hebben van verschillende behandelopties. 
 4. Inzicht in werkwijze en mogelijkheden van verschillende 

disciplines bij deze problematiek 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen   
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  ④⑦⑧⑯⑰⑳ 
 
 
6.05 Littekenbehandeling ….. er zijn meer mogelijkheden dan u denkt! 
Er is een groeiende populatie met problematische littekens die een flinke ziektelast 
veroorzaakt en waarbij de behandeling vaak teleurstellend is met een grote kans op 
een recidief. Bij deze workshop wordt u op de hoogte gebracht van de nieuwste 
inzichten in de behandeling en krijgt u adviezen over wanneer u kunt verwijzen. Tevens 
maakt u kennis met een nieuw expertisecentrum voor deze patiëntengroep. 
 
Docenten:  Thijs Hendriks MSc, physician assistant Amsterdam UMC,  
    afdeling plastische chirurgie 
    Frank Niessen, plastisch chirurg Amsterdam UMC 
Vorm:    informatief / interactief / kennismaking 
Leerdoelen:  1. U verkrijgt kennis over veelvoorkomende littekens en de  
    verschillen hierin. 
   2. U verkrijgt kennis over de nieuwste behandelmethodes. 
    3. U krijgt behandeladviezen en richtlijnen over wanneer te  
    verwijzen. 
Max. aantal deeln.: 60  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen  
Nevencompetentie: kennis en wetenschap  
Aan te bevelen voor:  ④⑧⑯⑳ 
Let op: deze workshop is ook gegeven op de Dag van de Eerstelijn in de Meervaart. 
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6.06 Fitheid na een CVA; wanneer zelfs aankleden al topsport is  
Voor mensen die een CVA hebben gehad is een goede fitheid een belangrijke 
voorwaarde voor herstel. Na een CVA is de fysieke fitheid van patiënten vaak fors 
verminderd. Daarnaast kosten dagelijkse activiteiten hen meer energie. Wie nog steeds 
denkt dat rust de beste weg naar herstel is, komt bedrogen uit. In deze workshop leert 
u o.a. dat kracht- en conditietraining een veilige, haalbare en effectieve manier is om 
de fitheid te verbeteren. 
                                                                                      
Docent:   dhr. Floor Groot, sportarts Sport- en Beweegkliniek /  
    Heliomare / KNVB  
Vorm:    discussie / informatief / interactief / praktisch /  
    kennismaking / vaardigheid 
Leerdoelen:  1. Niet alleen de fitheid is afgenomen na een CVA. Ook de  
    dagelijkse activiteiten kosten patiënten veel meer energie.  
    2. Rust is geen weg naar herstel. Een te lage belasting zorg  
    voor een trager herstel. 
    3.  Kracht- en conditietraining is een veilige, haalbare en  
    effectieve manier om de fitheid te verbeteren na een CVA. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen   
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ④⑦⑧⑪⑫⑬⑮⑰⑳❶ 
 
 
6.07 Scholing zinvol voor de hele praktijk? Maak een scholingsplan! 
Elke zorgverlener heeft te maken met nieuwe ontwikkelingen in kennis/onderzoek en 
werkwijze in het vak.  Om op de hoogte te blijven zal elke zorgverlener regelmatig 
scholing volgen. Echter, uit onderzoek is bekend dat men het liefst scholing volgt in 
interesses en juist onderdelen mijdt die men moeilijk of minder interessant vindt.  
Daarnaast werken steeds meer verschillende disciplines met elkaar samen waarbij 
wijzigingen naar aanleiding van een scholing qua werkwijze dan op elkaar afgestemd 
zouden moeten worden. Hoe ga je binnen een samenwerkingsverband om met 
scholingswensen van de diverse medewerkers? Hoe kun je zorgen dat het geleerde 
efficiënt gedeeld wordt in de praktijk en in de werkwijze binnen de praktijk ingebed 
wordt. Maak elk jaar een scholingsplan. Hoe? Dat leert u in deze workshop. 
 
Docent:   Hetty Cox, huisarts, medisch directeur DOKh 
Vorm:    discussie / interactief / oefenen in werkafspraken 
Leerdoelen:  1. Inzicht in voorwaarden voor efficiënte wijze van scholing  
    binnen een samenwerkingsverband. 
    2. Inzicht in het maken van een scholingsplan. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  professionaliteit en kwaliteit 
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Nevencompetentie: organisatie (en financiering) 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
6.08 Laat zien wie je bent. Dress to Impress!!! 
Kijken naar jezelf door de ogen van een ander. Maak kennis met kleur en imago en word 
je bewust van een professionele eerste indruk.  Na de workshop ben jij je bewust van 
jouw eerste indruk en heb je de “tools” gekregen jouw uitstraling aan te passen aan de 
boodschap die jij wilt overbrengen. 
 
Docent:   Nicole Kroeze, Image consultant Dress to Impress  
Vorm:    informatief / interactief  
Leerdoelen:  1. Kleding als communicatiemiddel. 
   2. Kleur als communicatiemiddel.  
    3. Bewustwording van jouw uitstraling. 
Max. aantal deeln.: 60  
Hoofdcompetentie:  communicatie 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen (voor iedereen die vrije kledingkeuze  
    heeft) 
 
6.09 Specials op de huisartsenpost 
Op de Hap worden klachten vaak op bijzondere wijze gepresenteerd. Hoe ga je met 
een agressieve of dronken patiënt om? Of als je met een taalbarrière moet werken? 
Verstandelijk gehandicapten begrijpen ook vaak niet wat je bedoelt. Kortom ….  
oefenen in speciale communicatie op de HAP! 
 
Docenten:  Simone Bot, triagist, docent DOKh 
   Axel Fremeijer, huisarts, staflid DOKh 
Vorm:    interactief / praktisch 
Leerdoelen:  1. Hoe benader je (al dan niet bedoeld) minder  
    communicatieve patiënten. 
    2. Na de workshop bezit je meerdere methodes om te  
    communiceren. 
    3. Hoe zorg je ervoor dat meer tijdrovende patiënten het  
    spreekuur minder verstoren? 
Max. aantal deeln.: 20 
Hoofdcompetentie:  communicatie 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie & professionaliteit  
    en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ⑱ 
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6.10 Wat zegt jouw DNA over pillen en voeding? 
Een workshop waar je meer leert over welke invloed jouw DNA heeft op de 
geneesmiddelen die je gebruikt en de voeding die je eet. In het DNA zitten verschillende 
processen verankerd die een hevige of averechtse reactie kunnen geven op specifieke 
medicijnen en voedingsstoffen. In deze workshop zullen we ingaan op de manier 
waarop je als zorgverlener gepersonaliseerd advies kan geven aan je patiënten/cliënten 
over geneesmiddelen en voeding. 
                                                                                      
Docent:   Fauzia Chitanie, apotheker MyGenta B.V./Apotheek Bonsen  
    Hoek Hellevoetsluis  
Vorm:    informatief / interactief / praktisch  
Leerdoelen:  1. Wat kan je met farmacogentica bij jouw patiënten.
    2. Wat kan je met nutrigenomics bij jouw  
    patiënten/cliënten.  
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen & kennis en   
    wetenschap 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  ①②③④⑧⑨⑭⑮⑯⑰⑱⑲ 
 
 
6.11 Waarom is EMDR zo’n succes? 
Tijdens deze workshop komen de volgende punten aan de orde: 
* Hoe is EMDR ontstaan?  
* Wat is EMDR eigenlijk?  
* Welke klachten worden behandeld met EMDR?  
* Waarom is het zo’n succes?  
* EMDR is geen trucje en de toekomst van de EMDR.  
 
Docent:   Marieke Doodeman, Gz-psycholoog, Psychologiepraktijk  
    Eline Biesheuvel BV  
Vorm:    informatief / interactief / praktisch / kennismaking 
Leerdoelen:  1. Het is voor de deelnemer helder wat EMDR is. 
    2. Het is voor de deelnemer helder welke klachten middels  
    EMDR behandeld worden. 
    3. De deelnemer is enthousiast geworden om de toekomst  
    van de EMDR en alle mogelijkheden in de gaten te houden! 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen  
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ❶③④⑥⑦⑧⑨⑪⑭⑰⑲ 
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6.12 Dysjes en datjes, kleine afwijkingen en dysmorfiën in de praktijk 
Door goed te  kijken naar kleine kinderen kom je soms afwijkende uiterlijke aspecten 
tegen en dan? Wat te doen bij bijvoorbeeld vernauwde voorhuid, niet ingedaalde 
testikels, hemangiomen? Waar passen dysmorfe kenmerken bij? Allemaal geen 
levensbedreigende zaken maar wel dagelijkse praktijkperikelen die makkelijk lijken 
maar dat niet altijd zijn. 
 
Docent:   Dirk-Jan van Zuidam, kinderarts RKZ Beverwijk 
Vorm:    discussie / informatief / interactief / praktisch 
Leerdoelen:  1. Do’s en dont’s bij kleine kwalen. 
    2. Herkennen bekende syndromale afwijkingen. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ⑧⑨⑩⑱⑲ 

 
Het team van DOKh ziet u graag op 15 januari! 

 
 

 


