
 
 

4.01 Acute situaties in de huisartsenpraktijk (Blokcursus) 
Blokcursus deel 2: informatie bij 3.01 
 
Let op: deze workshop is vol 
 
4.02 De coachende professional 
Wat is de overeenkomst tussen positieve gezondheid, leefstijlgeneeskunde, van ZZ naar GG 
persoonsgerichte zorg en samen beslissen? Als professional heb je een andere rol en een andere 
manier van werken. Namelijk: coachend. In deze workshop maak je kennis met coachend werken. Je 
gaat met inzicht in wat je al kunt en wat anders kan, én met toepasbare inspiratie, naar huis. 

 
Docent:  Ilonka Brugemann, voormalig huisarts en bevlogen coach & trainer     
Aan te bevelen voor: Alle doelgroepen 
 
4.03 Medicatie en dementie 
Helaas is er nog geen medicijn dat dementie kan genezen. Wel bestaan er medicijnen die de ziekte 
kunnen vertragen of verschijnselen kunnen verminderen. Deze medicijnen werken alleen bij 
bepaalde vormen van dementie. Met de goedkeuring van het middel Aducanumab is er voor het 
eerst in vijftien jaar een nieuw middel tegen de ziekte van Alzheimer op de markt. Wat betekent deze 
goedkeuring voor patiënten in Nederland? En: wat kan men buiten medicijnen zelf doen om 
dementie te voorkomen, te vertragen of misschien te genezen? 
In deze workshop gaan we in op deze vragen. 
 
Docent: Febe Verelst. Specialist ouderengeneeskunde bij Geriant Noord 

Kennemerland Noord 
Aan te bevelen voor: Huisartsen 
 
4.04 Omgaan met medische gegevens: Wat wel en niet mag, in een notendop 
Als zorgverlener bent u de beheerder van vele medische gegevens van uw patiënten. U heeft uw 
beroepsgeheim en privacy speelt in de huidige tijd een belangrijke rol. Dus met wie mag u welke 
gegevens delen?  
Hoe moet u omgaan met al die informatie verzoeken die u krijgt van de bedrijfsarts, zorgverzekeraar, 
verzekeringsarts, letselschadeadvocaat, overheidsinstanties, CIZ en in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek? 
Steeds meer communiceren we via de elektronische weg. Waar moet u rekening mee houden t.a.v. 
gegevensuitwisseling bij het gebruik van de verschillende methodes? 
De KNMG heeft in april 2021 een nieuwe richtlijn medische gegevens gepubliceerd. U kunt zelf deze 
richtlijn van 120 pagina’s doornemen of als efficiënt alternatief deze workshop van 1 uur volgen. In 
deze workshop worden, aan de hand van concrete voorbeelden, de meest relevante punten uit de 
richtlijn behandeld.   
Na deze workshop heeft de deelnemer: 

- Overzicht van inhoud nieuwe KNMG richtlijn Omgaan met medische gegevens  
- Is bekend met de voorwaarden en (on)mogelijkheden bij verzoeken tot informatie 

verstrekking van medische gegevens naar derden  
- Is zich bewust van de valkuilen en risico’s van elektronische gegevensuitwisseling 

 
Docent:  Hetty Cox   
Aan te bevelen voor: Huisartsen 

Ronde 4:  16.50 – 17.50 uur 



 
 
 
4.05 Seks en jongeren, waar kan de huisartsenpraktijk aan denken? 
Het centrum seksuele gezondheid van de GGD houdt elke dag gratis spreekuur voor jongeren tot en 
met 24 jaar met vragen en/of problemen op het gebied van seks en anticonceptie. De 
verpleegkundige en arts willen in deze workshop graag hun kennis en ervaring met seksuele 
gezondheid en anticonceptie bij jongeren met jullie delen.  
In de vorm van voorbeelden uit de praktijk en casuïstiek staan we stil bij veelvoorkomende 
onderwerpen bij jongeren in onze spreekkamer. Wat zijn de ervaringen van de huisartsen met 
jongeren en seksualiteit? Wat kan de huisartsenpraktijk inzetten om een seksueel vraagstuk in 
relatief korte tijd te bespreken en wat kan de GGD bieden? 
 
Docent: Daniël Vis, Verpleegkundige Seksuele Gezondheid bij GGD Hollands Noorden 

en Joyce Elshoff, arts maatschappij en gezondheid, profiel 
infectieziektebestrijding 

Aan te bevelen voor:  Huisartsen en iedereen werkzaam in de praktijk 
 
4.06 Escaperoom voor de duizendpoot 
Als doktersassistent ben je een ware duizendpoot. Enthousiasme, doorzettingsvermogen en 
flexibiliteit zitten in je DNA.  
Een succesvolle doktersassistent B heeft verdieping nodig. DOKh biedt post-MBO opleidingen met 
verdieping van vaardigheden en kennis. Hiermee word je een waardevolle spreekuur ondersteuner 
onder autorisatie van je huisarts-opdrachtgever.  
Kiezen is niet makkelijk: CVRM, vrouwenspreekuur, wondzorg. Wat spreekt jou het meeste aan?  
Ervaar een beetje van alles in deze escaperoom. Durf jij je talenten te ontdekken onder enige 
tijdsdruk?     
Deelnemen kan eventueel samen met huisarts-opdrachtgever 
 
Docent: Caroline Spencer en Muriël Tillemans, beide zijn bevlogen huisarts, 

onderwijsontwikkelaar/docent én staflid DOKh 
Aan te bevelen voor:  Doktersassistenten 
 
4.07 Follow up na een opname op de IC 
Een IC opname is een ingrijpende gebeurtenis waar patiënten en familieleden nog lang last van 
kunnen hebben, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit heet een post intensive care syndroom (PICS). 
Wat is PICS precies, hoe herken je het en wat kan je eraan doen?  
 
Docent:  Cynthia Kleppe, Intensivist Noordwest Ziekenhuisgroep 
Aan te bevelen voor: Alle doelgroepen 
 
4.08 Nu Niet Zwanger [een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie] 
Als professionals proactief in gesprek gaan over kinderwens en het eventuele moment daarvan, zijn 
cliënten beter in staat daar een bewuste keuze over te maken. Zo kan een onbedoelde zwangerschap 
worden voorkomen. Deze workshop biedt informatie voor professionals over Kansrijke Start en het 
programma Nu Niet Zwanger.   

 
Docent:  Ellen van der Meer en Lotte Bierhuizen, GGD Hollands Noorden 
Aan te bevelen voor: Alle doelgroepen 
 



4.13 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. 
 


