
 
 
5.01 Baby- en kinderreanimatie 
Je moet er niet aan denken, maar het is nog ingrijpender als je niet goed weet wat je moet doen bij 

een baby- of kinderreanimatie. In deze workshop richten we ons op het herkennen en het 

behandelen van een circulatiestilstand bij baby’s en kinderen. Er wordt veel geoefend met als doel 

dat als je er mee in aanraking komt, je zonder na te denken gaat handelen. 

Docent:  Mark Schelvis en Laurens Haenen 
Aan te bevelen voor: Iedereen in de huisartsenpraktijk 
 
5.02 Fractuurpreventie 
Osteoporose is oprecht een ondergeschoven kindje te noemen. Want wist je dat osteoporose 
eigenlijk volksziekte nummer 1 is? Wereldwijd krijgt ongeveer 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 8 
mannen boven de 50 jaar osteoporose. Dat is heel veel! 
 
Vreemd toch, dat osteoporose zo onderschat wordt en er nog zo weinig aparte spreekuren voor zijn 
opgezet? Preventie, vroege inventarisatie en advisering over het ziektebeeld is bij osteoporose zo 
belangrijk.  
 
Tijdens de workshop fractuurpreventie krijg je informatie over het ontstaan en de gevolgen van 
osteoporose en wat de rol van de doktersassistent kan zijn bij het in kaart brengen van patiënten met 
een groot risico op het krijgen of hebben van osteoporose. 
Ook wordt ingegaan op het vraagstuk “wat kan het onze praktijk opleveren als we een 
osteoporosespreekuur op gaan zetten?” 
 
Kortom een waardevolle en informatieve workshop! 
 
Docent: Elvira Elmendorp, huisarts en scholingsontwikkelaar DOKh en Saskia van 

Beek, doktersassistent, onderwijsontwikkelaar en docent DOKh.  
Aan te bevelen voor: Doktersassistenten en triagisten 
 
5.03 Goede moeders (blokcursus) 
Sylvia von Kospoth begeleidt zwangeren waarbij de jeugdzorginstanties betrokken zijn. In de Teledoc 
zien wij welke ingrijpende gevolgen vooringenomen en incorrecte communicatie, foutrapportages en 
gebrek aan zorg hebben voor de moeder en haar kind.  

“Met de protocollen in de hand onderwerpen we de kwetsbaren aan een regime van regels.’ 

Sylvia deelt haar ervaring en stelt vragen: wat leidt ertoe dat de moeder van haar kind wordt 
gescheiden? Is het gelegitimeerd dat door angst voor een onveilige situatie voor het kind, het kind uit 
huis wordt geplaatst? Wie draagt waar verantwoordelijkheid voor? Hoe nemen zorgverleners waar 
en hoe documenteren zij? Wat betekent vertrouwen? Welke invloed heeft integrale zorg op 
gezondheidsbeheersing en controle achter de voordeur en wat houdt dit in voor de toekomst? 

Doel: Inzicht en kritische reflectie op samenwerkende correctheid. Ter verruiming van het 
bewustzijn, het zelfstandig nadenken en ieders handelen in de zorg.  
 
Docent: Sylvia von Kospoth verloskundige uit de KRO-NCRV documentaire Goede 

Moeders 
Aan te bevelen voor: Alle doelgroepen 

Ronde 5:  18.30 – 19.30 uur 



 
5.04 Masterclass smalltalk (blokcursus) 
Leer om een praatje vlot op te starten zonder clichés te 
gebruiken en, ook heel belangrijk, soepeltjes af te ronden. 
Deze workshop is een interactieve lezing met 
oefenmomenten 
Leerdoelen: Inzicht in het nut en effect van smalltalk in 
professioneel handelen en het bevorderen van specifieke 
vaardigheden voor het voeren van smalltalkgesprekken. 
 
Docent: Iris Posthouwer, trainer en auteur 

van Smalltalk Survival  
Aan te bevelen voor:  Alle doelgroepen           
                                   
 
5.05 Dementie: wat is het? 
Dementie (verzamelnaam van een aantal vormen, zoals b.v. Ziekte van Alzheimer) is een 
progressieve hersenaandoening die diverse problemen met zich meebrengt.  
Het aantal mensen met dementie neemt toe. Hoe kan dat? En: wat is eigenlijk dementie? Wat zijn de 
symptomen en hoe ga ik er mee om? 
In deze workshop wordt alles rondom dementie op een rij gezet.  
 
Docent:  Jette Frugte, casemanager dementie Geriant Noord Kennemerland Zuid 
Aan te bevelen voor: Doktersassistenten 
 
5.06 De behandeling van morbide obesitas: gaat U het gesprek aan? 
Wij geloven dat iedereen met morbide obesitas ziek is en het recht heeft om geholpen te worden, 
ongeacht hun achtergrond en ongeacht de mogelijke oorzaken van de ziekte. Deze oorzaken kunnen 
enorm verschillen tussen mensen met obesitas. De meeste mensen met morbide obesitas ervaren 
hun situatie als gecompliceerd door fysieke, sociale of fysieke gevolgen van het ernstige overgewicht. 
Zij vinden het vaak zelfs uitzichtloos, na mislukte afvalpogingen met en zonder begeleiding. Toch 
uiten veel patiënten deze zorgen niet spontaan. Deze mensen met morbide obesitas verdienen het 
om individueel, serieus en met respect te worden behandeld om weer perspectief te krijgen in hun 
leven. In deze workshop komen alle aspecten van de chirurgische behandeling van morbide obesitas 
aan bod. Niet alleen succesverhalen maar ook de risico’s op korte en lange termijn. 
 
Docent:  Victor Gerdes en Sjoerd Bruin  
Aan te bevelen voor:  Huisartsen, doktersassistenten, poh en triagisten 
 
5.07 De mogelijkheden en onmogelijkheden van cosmetische chirurgie 
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de geschiedenis van de cosmetische chirurgie en hoe zich 
dit in Nederland verder ontwikkeld heeft. Er wordt aandacht gegeven aan wet en regelgeving, alsook 
het kwaliteitsdocument cosmetische geneeskunde. 
Daarnaast worden de mogelijkheden en beperkingen van de cosmetische chirurgie in de eerste lijn, 
alsook in een zelfstandig behandelcentrum en in een ziekenhuis behandeld en komen de raakvlakken 
met de reguliere zorg aan bod. Tot slot wordt besproken wat de patiënt kan verwachten na de 
ingreep. 
Het geheel wordt onderbouwd met voorbeelden van ingrepen met voor-en-na-foto’s 
 
Docent: Robert Boonen, fleboloog en cosmetisch arts KNMG 
Aan te bevelen voor: Huisartsen 
 



5.08 Zie het verband 
Wonden genezen volgens bepaalde wetten. De natuur volgt jouw als mens niet, als mens moet je de 

natuur volgen (volgens Paracelsus). Het krijgen van een wond heeft verschillende oorzaken. In deze 

actieve workshop willen we je het verband laten zien tussen de verschillende oorzaken en acute 

wonden volgens het TIME-model. Het is mogelijk om vooraf een casus aan te bieden die we mogelijk 

tijdens de workshop zullen bespreken.  

 
Docent:  Linda Nieman, Verpleegkundig specialist 
Aan te bevelen voor: Doktersassistenten, praktijkondersteuners triagisten 
 


