
 
 

6.01 Ondersteuning transitie pasgeborene (NLS) 
Je kunt een moeizame start van een baby bij de geboorte niet genoeg oefenen. In deze workshop 

heb je uitgebreid de mogelijkheid op verschillende workstations, om na een korte herhaling je 

vaardigheden te optimaliseren. 

Docent:  Mark Schelvis en Laurens Haenen  
Aan te bevelen voor: Verloskundigen 
 
6.02 Wat voel ik? 
In een overzicht worden de laatste ontwikkelingen van de acute neurologie besproken; waaronder 
CVA, SAB, sinus trombose (acute uitval en acute hoofdpijn). 
 
Docent:  Daniël Broere, neuroloog 
Aan te bevelen voor: Doktersassistenten en andere disciplines 
 
6.03 Goede moeders (blokcursus) 
Blokcursus deel 2: informatie bij 5.03 
 
6.04 Smalltalk (blokcursus) 
Blokcursus deel 2: informatie bij 5.04 
 
6.05 ff snel een appje  –  Communicatie in de gezondheidszorg anno nu 
De thuiszorgmap is verdwenen en ook de verwijsbrief aan de patiënt meegeven gebeurt niet meer. 
We hebben Whatsapp, Siilo en Zorgdomein. En de patiënt kan ons snel, soms zelfs 24 uur per dag, 
bereiken. Maar is het praktischer geworden? Hoe communiceren we en waarover? Zenden we niet 
te gemakkelijk een berichtje om de verantwoordelijkheid voor de patiënt te delen? Worden we soms 
niet moe van alle berichten? In deze interactieve workshop gaan we op zoek naar hoe we het best 
met elkaar kunnen communiceren. Ook onderzoeken we de vele digitale mogelijkheden. Wat kan en 
wat mag? En denk eraan: Communicatie gaat niet over zenden en ontvangen, maar over elkaar 
begrijpen. In deze interactieve workshop gaan we op zoek naar hoe wij als zorgverleners het best 
met elkaar onderling kunnen communiceren. 
 
Docent:  David Reijmerink 
Aan te bevelen voor: Alle doelgroepen 
 
6.06 De heup 
Alles wat u al wilde weten over de heup en een heupprothese….. 
 
Docent: Remko Sonnega / Julius Wolkenfelt: orthopedisch chirurg en werkzaam bij 

Bergman Clinics 
Aan te bevelen voor: Huisartsen, doktersassistenten, POH, Triagisten en verpleegkundigen 
 
6.07 Spoed of geen spoed: urgentiebepaling bij klachten pijn op de borst en neurologische uitval 
VOL 
De snelste route naar het ziekenhuis bij spoed is via 112. Maar vaak bellen mensen bij signalen van 
pijn op de borst en neurologische uitval naar de doktersassistent, vooral bij klachten die de patiënt 
als niet ernstig ervaart. Hierdoor kan een patiënt tot wel 3 uur later in het ziekenhuis kan aankomen. 
Dit moet sneller kunnen! 

Ronde 6:  19.40 – 20.40 uur 



Je werkt als doktersassistent bij een huisartsenpraktijk en er belt iemand met pijn op de borst. Vind 
jij het dan ook moeilijk in te schatten wat de urgentie is? Het is een veelvoorkomende klacht en vaak 
onschuldig. Maar je weet dat hier een ernstige oorzaak aanwezig kan zijn, waarbij snel handelen 
nodig is, zoals bij problemen aan het hart. 
Ook bij neurologische uitval, mogelijk een beroerte, is snelheid cruciaal. Vaak zijn signalen duidelijk, 
zoals een afhangende mondhoek, maar ook hierbij kunnen de signalen minder duidelijk zijn aan de 
telefoon waardoor het inschatten van de juiste urgentie moeilijker is.  
Deze workshop staat bol van casuïstiek waarbij de deelnemers zelf de urgentie bepalen, waarna 
toelichting en discussie volgt over welke vragen en gegevens bij de triage van pijn op de borst en 
neurologische uitval belang zijn. 
 
Docent:  Leonie van der Leest (Hartstichting) & Simone Bot 
Aan te bevelen voor: Doktersassistenten 
 
6.08 Meet the expert. Stand van de wetenschap: diagnose en behandeling van slaapapneu 
In Nederland lijden zo’n 700.000 patiënten aan slaapapneu (4%). Daarvan zijn nog zo’n 250.000 

patiënten niet gediagnosticeerd. De ziektelast voor patiënt en maatschappij zijn aangetoond en het 

behandelpad is goed beschreven. Maar wat betekent slaapapneu voor u in de eerstelijn? Hoe stelt u 

een diagnose? Kent u uw apneu-patiënten en ziet u een rol om deze te ‘volgen’? Is de 

oorzaak/gevolg-relatie met comborditeiten bekend? En weet u naast preventie en 

leefstijlinterventies voldoende over de behandelmethodes?  

U wordt in een uur bijgepraat én kunt in gesprek gaan met Nico de Vries over diagnose, 

behandelpaden en innovaties rondom slaapapneu. Van harte welkom! 

Prof. Nico de Vries is KNO-arts in het OLVG ziekenhuis in Amsterdam. Hij is wereldwijd bekend om 

zijn onderzoek en klinische behandeling van slaapapneu. Het slaapcentrum van het OLVG is een van 

de grootste gespecialiseerde centra in Nederland. Er is een bijzondere interesse in behandeling van 

OSA-patiënten die problemen hebben met CPAP, dan kan bijvoorbeeld een tongpacemaker worden 

voorgesteld. Ook is er samenwerking met de ACTA, onderzoek- en opleidingscentrum voor 

tandheelkunde van het Amsterdam UMC. 

Meer informatie:  

▪ www.olvg.nl/locatie-west/polikliniek-slaapcentrum-0 

www.inspiresleep.nlMeer informatie:  
▪ www.olvg.nl/locatie-west/polikliniek-slaapcentrum-0 
▪ www.inspiresleep.nl  

 
Docent:  Nico de Vries, OLVG Amsterdam, consultant voor Philips en Nightbalance 
Aan te bevelen voor: Huisartsen, doktersassistenten, POH en triagisten 
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