
 
 

3.01 Acute situaties in de huisartsenpraktijk (blokcursus) 
Samenwerken volgens de ABCDE methodiek 
Wat doe je als doktersassistente als er een instabiele zieke patiënt binnen komt lopen en er is nog 
geen huisarts beschikbaar? Wat kun je als huisarts verwachten van je assistente? 
In deze workshop leer je aan de hand van de ABCDE methodiek hoe deze patiënt op te vangen. Na 
een uitleg wordt het geleerde in diverse stations geoefend. Naast de methodiek wordt ook de 
samenwerking tussen disciplines en een methodische overdracht geoefend. 
 
Docent:  Mark Schelvis, Lars Schelvis, Laurens Haenen en een huisarts  
Aan te bevelen voor: Iedereen in de huisartsenpraktijk 
 
Let op: Deze workshop is vol 
 
3.02 Leren van elkaars medicatie incidenten 
Deze workshop wordt verzorgd door VMI. Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) is hét landelijk 
meldpunt waar zowel zorgorganisaties als individuele zorgverleners medicatie-incidenten kunnen 
melden. VMI is een van de programma’s van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). 
VMI verzamelt en analyseert de meldingen op geaggregeerd niveau. Hierdoor worden risico’s in de 
zorgprocessen sneller zichtbaar dan op lokaal niveau. 
Tijdens de workshop bespreken we het nut van het centraal melden van medicatie-incidenten en 
presenteren we een aantal opvallende meldingen die interessant zijn voor de huisartsenpraktijk en 
verpleegkundigen in de eerste lijn. 
 
Docent: Rob Essink, apotheker, werkzaam binnen IVM en manager VMI.  
Aan te bevelen voor: Huisartsen, doktersassistenten, POH, triagisten en verpleegkundigen + 

overige geïnteresseerden 
 
3.03 Zingeving in de zorg? 
Zorg verlenen gaat gepaard met allerlei soorten beleving: 
zin hebben, zin zoeken en vinden, zin verliezen en zin 
geven. Herken je dit en wat doe je ermee? 
Uitgangspunt van deze workshop is dat zorg verlenen per 
definitie bijdraagt aan zingeving, ook al zijn we ons daar misschien niet altijd bewust van. Dus ook jij 
draagt dagelijks bij aan zingeving! Hoe doe je dat dan, en kan er misschien nog meer of beter? 
Een zoektocht naar nieuw zicht op zin, en hoe je daar in je werk handen en voeten aan kunt geven. 
Met een uitstapje naar het luisteren in lagen model van Erhard Weiher uit de Richtlijn Zingeving en 
Spiritualiteit in de Palliatieve Fase, om het concreet hanteerbaar te maken. 
 
Docent:  Marjo van Bergen, Centrum van Levensvragen  
Aan te bevelen voor: Alle doelgroepen 
 
3.04: Omgaan met ongewenst gedrag en weerstand (blokcursus)  
Blokcursus deel 2: informatie bij 2.04 
 
 
3.05 Netwerk zorg werkt, de patiënt is regisseur 

Ronde 3:  15.40 – 16.40 uur 



Netwerk zorg voor de juiste zorg op de juiste plek. In de regio Noord-
West rondom de ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder zijn er een 
aantal netwerken waarin huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten 
samenwerken. Het netwerk artrose is er voor patiënten met versleten 
heupen- en/of knieën. Door een eenvoudige werkwijze, met hulp van een app en ondersteuning van 
een fysiotherapeut verminderen de klachten van de patiënt.  De nauwe samenwerking tussen 
huisarts, specialist en fysiotherapeut voorkomt zorg in de tweede lijn en zorgt ervoor dat de patiënt 
steeds dezelfde taal te horen krijgt.  
 
Deze interactieve workshop gaat over de patiënt met kniepijn. Hoe 
ziet de patient journey eruit, toegelicht door een orthopeed uit het 
Noordwest Ziekenhuis, een huisarts uit de regio en op een 
fysiotherapeut uit het netwerk artrose. Daarnaast krijgt u een 
kijkje in de andere netwerken. 
 
Docent:   Fysiotherapeut, orthopeed en een huisarts 
Aan te bevelen voor:  Huisartsen, POH’ers, doktersassistenten en andere geïnteresseerden 
 
3.06 Nieuwe kijk op data in diabeteszorg 
Jelena neemt je mee in de toekomst van diabetes. Introducties van nieuwe insulinepompen, 
glucosesensoren en geavanceerde, geïntegreerde toepassingen volgen elkaar in een rap tempo op. Al 
deze apparatuur genereert data en bij elke innovatie is de vraag: wat betekent deze nieuwe techniek 
voor het welbevinden van mensen met diabetes en zorgprofessionals? Benieuwd naar meer 
informatie? Meld je snel aan voor de workshop! 
 
Docent: Jelena Woudenberg, Diabetes Management consultant bij OneMed, 

Diabetesverpleegkundige 
Aan te bevelen voor: Huisartsen, triagisten, doktersassistenten 
 
3.07 De urinekweek: van patiënt tot uitslag 
Een urinekweek wordt gedaan om te onderzoeken of er 
bacteriën in de urine van de patiënt zitten. Hiervoor moeten 
verschillende stappen in het laboratorium worden doorlopen 
om tot de juiste uitslag te komen. In een uur tijd ga je zelf aan 
de slag in het laboratorium en beoordeel je Gram preparaten, kweken 
en resistentiebepalingen. Leer de ins en outs van urinekweken. 
 
Docent: Wouter Rozemeijer – Arts- microbioloog Noordwest Ziekenhuisgroep Sanne 

Neijs – Medisch Analist Microbiologie Noordwest Ziekenhuisgroep 
Aan te bevelen voor:    Doktersassistent/triagist 
 
3.08 Zorg voor ouders bij stil geboren kindjes 
Als professional in het ziekenhuis of in de 1e lijn maak je de eerste herinneringen voor ouders en 
familie die geconfronteerd worden met het verlies van een kindje tijdens de zwangerschap of 
rondom de bevalling. Naast medische zorg van zowel moeder als kind heb je een belangrijke taak om 
ouders emotioneel te ondersteunen en richting te geven aan wat er allemaal op hen afkomt. 
Er is vaak maar een korte intensieve tijd die ouders met hun kindje kunnen doorbrengen en naast het 
grote verdriet moet er van alles beslist, geregeld en georganiseerd worden! 
Het maken van tastbare herinneringen is van onschatbare waarde van ouders en draagt bij aan het 
rouwproces. 
Tijdens deze workshop maak je kennis met de mogelijkheden die er zijn en al toegepast worden in 
het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Aan bod komen: 



• Verlies en rouw op de afdeling. 

• Watermethode/ koelmethode en thanatopraxie. 

• Herinneringsdienst. 

• Verliespoli 
 
Docent: Marielle Bruntink, O&G verpleegkundige in het Rode Kruis Ziekenhuis in 

Beverwijk en nauw betrokken bij de zorg rondom stil geboren kindjes  
Aan te bevelen voor: Alle doelgroepen 
 
3.13 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. 


