
 

 

2.01 (On)gestelde anticonceptievragen 
Ieder kwartaal zie je haar weer. Een prik in de bil en klaar. Dit keer heeft ze enkele vragen. Wat kan je 

zeggen? Terug bij je telefoon volgt weer een anticonceptievraag. Dit keer over het wel of niet 

doorslikken van de pil tijdens de vakantie. Wanneer wordt ze dan ongesteld? Hoe zit dat met die 

spiralen? Vanmorgen was de naam anders dan die je vorige week bestelde. Wat is het verschil 

eigenlijk? En moet ze het condoom erbij blijven gebruiken?   

In de drukke dagelijkse praktijk blijven je eigen ongestelde vragen over anticonceptie soms liggen. 

Wel word je dagelijks geconfronteerd met anticonceptievragen.   

Aan de hand van casuïstiek krijg je vandaag achtergrondinformatie en antwoord op de meest 

gestelde en ongestelde vragen.   

Na deze workshop kun jij met vertrouwen veel vragen aan de telefoon afhandelen.  

Docent:  Muriel Tillemans, Huisarts, docent en staflid Stichting DOKh 
Aan te bevelen voor:  Assistenten 
 
2.02 Drie geheimen van positieve gezondheid 
Ga mee op ontdekking in deze interactieve 
workshop. Na een korte toelichting op de theorie 
ga jij aan de slag! Oefenen, zelf ervaren, uitwisselen 
en het praktisch toepassen van positieve 
gezondheid in de praktijk staat centraal. 
 
Wat anderen over deze workshop zeggen: 
“Eyeopener” 
“jullie inspiratie & enthousiasme maken van deze workshop elke keer weer een succes”  
“Deze workshop heeft mij handvatten meegegeven die ik direct de volgende dag in de praktijk heb 
kunnen inzetten” 
 
Nieuwsgierig? Je bent van harte welkom om het te komen ervaren! 
 
Docent: POH en trainer positieve gezondheid Ruth Rutte & docent verpleegkunde 

Mies van Amersfoort van Inholland Academy 
Aan te bevelen voor: Alle doelgroepen 
 
2.03 Het verhaal van de draaideurpatiënt en de huisartspraktijk 
In het thema ‘weer zien’ van deze dag mag dit onderwerp niet ontbreken. Sommige patiënten maken 

veel, heel veel, gebruik van de zorg. Ze staan nog niet buiten, of komen alweer met het volgende. In 

deze workshop leer je meer over deze patiënten en hoe hier mee om te gaan. Na afloop wordt jouw 

zucht bij het weerzien met jouw ‘vaste klanten’ misschien wel een glimlach.  

Docent:  Ilonka Brugemann, voormalig huisarts en bevlogen coach-voor-medici  
Aan te bevelen voor: Alle doelgroepen 
 
2.04 Omgaan met ongewenst gedrag en weerstand (blokcursus)  
Medewerkers in de zorgverlening hebben regelmatig de aanname dat door niet te reageren op 

agressie dit vanzelf over zal gaan. Door niet te reageren keurt men impliciet het agressieve gedrag 

Ronde 2:  14.10 – 15.10 uur 



goed en zal de patiënt vaak verder gaan. Men is veelal bereid meer agressie te accepteren om de 

relatie met de patiënt maar goed te houden. Wij bieden een methode die recht doet aan de zorg, de 

relatie met de patiënt maar ook aan de eigen grens. 

Servaas van der Zijden zal samen met u de “diagnose” stellen van uw persoonlijke case. Daarna zal hij 

u het “recept” geven om hier in het vervolg nog effectiever mee om te gaan. 

Servaas biedt een workshop aan die zeer gericht is op de eigen werkplek. Vooral doen, afgewisseld 

met theorie, praktisch toepasbare tips (gegarandeerd), fascinerende praktijkgerichte cases en niet in 

de laatste plaats gepaste humor. 

Docent:  Servaas van der Zijden, gespreksdokter bij Devizion  
Aan te bevelen voor: Triagisten van de Huisartsenpost en alle andere medewerkers die 

patiëntcontact hebben. 
 
2.05 Trauma en PTSS in de eerste lijn. 
Veel mensen maken vervelende gebeurtenissen mee en soms leiden de indrukken daarvan tot 
aanhoudende symptomen waarbij een deel van de mensen die dit betreft later een 
“posttraumatische stress stoornis” zal ontwikkelen. De gebeurtenissen zelf, de gevolgen en zeker ook 
PTSS zullen nader besproken worden alsmede de mogelijke behandelingen. 
 
Docent:  Joop de Jong, psychiater bij TOPGGz afdeling psychotrauma PsyQ Den Haag 
Aan te bevelen voor: Huisartsen, POH / Psychologen in de eerste lijn. 
 
2.06 Cultuurgebonden problematiek rondom obesitas 
Ilse Lodewijk (diëtist) en Rianne van der Kleij-van der Tol (psycholoog) van de Nederlandse Obesitas 

Kliniek vertellen over hun ervaringen met obesitas en eetgewoontes in verschillende culturen. In 

deze workshop wordt dieper ingegaan op de functies van eten in verschillende culturen, zoals de 

sociale en communicatieve functie, de relatie met ons zelfbeeld en het verschil in ziektebeleving. 

Merkt u ook wel eens dat u en uw patiënt een andere taal spreken wanneer het gaat over 

voedingsgewoontes? Hoe gaat u hier als zorgverlener mee om? 

 
Docent: Ilse Lodewijk (diëtist) en Rianne van der Kleij-van der Tol (psycholoog) bij de 

Nederlandse Obesitas Kliniek 
Aan te bevelen voor: Huisartsen, doktersassistenten, POH, triagisten en verpleegkundigen + 

overige geïnteresseerden 
 
2.07 Weerzien CVRM 
Het is goed om elkaar te weer te zien om u op de hoogte te brengen van de nieuwe inzichten op 
multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (herziening 2019).  
Wist u dat de secundaire en primaire preventie nu veranderd zijn in risico categorieën?                                   
Dat er wijzigingen zijn in de score tabel? Daarnaast zijn er nieuwe inzichten op de 
leeftijdscategorieën en de nierfunctie. Ook de streefwaarden voor bloeddruk en LDL-cholesterol zijn 
gewijzigd.  
 
Kortom genoeg om u weer op de hoogte te brengen van de nieuwe ontwikkelingen. 
Naast het opfrissen van de basistheorie voeding CVRM wordt met name de rol van natrium en 
nierfunctie in relatie met Cardiovasculair risico besproken. Aan de hand van een aantal casussen 
wordt de theorie uitgelegd hoe deze is toe te passen in de praktijk. 
 



Docent:  Diëtist Laura Sprengers   

Aan te bevelen voor: Huisartsenpraktijk, triagisten 

 
2.08 Culturele aspecten tijdens de bevalling en in het kraambed 
Tijdens deze workshop behandelen we de volgende onderwerpen: 

• Prenatale counseling bij patiëntenpopulatie met een islamitische achtergrond 

• Culturele aspecten rondom de bevalling 

• Postpartum gewoontes en tradities binnen verschillende culturen  

Docent: Zohra Hamchout, klinisch verloskundige in het Rode Kruis Ziekenhuis in 
Beverwijk   

Aan te bevelen voor:  Verloskundigen 
 

2.13 Netwerkronde 

Om de sponsoren tegemoet te komen en hen de gelegenheid te bieden met de zorgverleners in 

gesprek te gaan, vragen we elke deelnemer één netwerkronde (dat kan tijdens ronde 2, 3 of 4) te 

volgen. 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. 

 


