
Workshops Dag van de Eerstelijn Bestsellers 
 diverse data in januari & februari 2021  

In deze folder staat bij elke workshop vermeld voor welke beroepsgroep de 
workshop bedoeld is. De nummers die vermeld staan bij de workshops 
corresponderen met de volgende beroepsgroepen: 
 
① Apothekers    ⑪ Logopedisten 
② Apothekersassistenten  ⑫ Manueel therapeuten 
③ Diëtisten  ⑬ Oefentherapeuten 
④ Doktersassistenten  ⑭ Praktijkondersteuners-GGZ 
⑤ Echoscopisten  ⑮ Prak jkondersteuners-ouderenzorg 
⑥ Eerstelijns psychologen  ⑯ Praktijkondersteuners-S 
⑦ Fysiotherapeuten             ⑰ Specialisten ouderengeneeskunde 
⑧ Huisartsen               ⑱ Triagisten 
⑨ Jeugdartsen  ⑲ Verloskundigen 
⑩ Kraamverzorgenden   ⑳ Wijk)verpleegkundigen/verzorgenden 
    ❶ Praktijkmanagers 
 



Woensdag 13 januari 2021 
Plenaire aftrap: SMALLTALK SURVIVAL ,  

Het waarom en hoe van de gesprekken tussendoor 

SMALLTALK SURVIVAL  
Je patiënt mevrouw Halbers blijft maar doorpraten in de behandelkamer terwijl 
je haar wond alweer verbonden hebt. Hoe rond je handig af, zonder dat mevrouw 
Halbers zich afgeserveerd voelt? 

 Meneer Bosch is wat zenuwachtig voor een onderzoek en lijkt slecht op zijn 
gemak. Hoe breek je het ijs een beetje? 

 Je hebt de ene online afspraak na de andere. Superefficiënt, maar het menselijk 
contact schiet er nogal eens bij in. Hoe maak je toch verbinding zonder gelijk 
een half uur verder te zijn? 

 Over 10 minuten start een overleg met meerdere zorgverleners om 
samenwerkingsafspraken te maken.  Niemand kent elkaar.  Hoe start je een 
informeel gesprek op?  

Na deze workshop kun je soepeler en sneller omgaan met dit soort situaties. 
Onderwerpen die aan bod komen: 

 Is smalltalk zinvol, relevant?  Waarom zou je?  
 Elegante exits: Beginnen is een ding maar hoe sluit je af?  
 Tijdwinst door smalltalk: Hoe doe je dat? 
 Hoe maak je het minder suf en cliché? Dus niet alleen praten over het weer of 

Corona. 
 Smalltalk in online/digitale omgeving als een extra uitdaging. 

 
Docent:  Iris Posthouwer, trainer en auteur van Smalltalk Survival  
Vorm:    interactieve lezing met oefenmomenten 
Leerdoelen: 1. Inzicht in het nut en effect van smalltalk in professioneel 

handelen. 
2. Bevorderen van specifieke vaardigheden voor het 
voeren smalltalkgesprekken.  

Max. aantal deeln.: 250 
Hoofdcompetentie:  communicatie 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit  
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 



 
Online via Zoom van 18.45 – 19.45 uur 

 

Opioïden: een epidemie in de eerste lijn?  
Epidemie of niet, vaststaat dat het gebruik van opioïden de afgelopen 10 jaar 
explosief is gestegen. Veel voorschriften worden gestart of herhaald in de eerste 
lijn. U als eerstelijnszorgverlener bent cruciaal om ervoor te zorgen dat uw patiënt 
zijn opioïd verstandig gebruikt. In deze workshop bekijken we het traject van 
starten tot stoppen van opioïden. Kent u de nadelen van langdurig gebruik van 
opioïden? We toetsen uw kennis in een quiz. Daarna gaan we aan de slag met 
casuïstiek en praktische tips om in te schatten bij welke patiënten problematisch 
opioïdgebruik op de loer ligt, zodat u de workshop afsluit met een actieplan voor 
morgen. 
                                                                                      
Docent:  Anke Lambooij, apotheker Instituut Verantwoord  
    Medicijngebruik (IVM) 
Vorm:    informatief / interactief / praktisch  
Leerdoelen:  1. Na de workshop kunt u in uw eigen praktijk aan de  
    slag om patiënten op een juiste manier opioïden te laten  
    gebruiken.      
    2. Na de workshop kent u de belangrijkste  
    aandachtspunten bij opioïden. 
Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: samenwerking 
Iedereen mag zich aanmelden voor deze workshop, maar de workshop is 
speciaal aan te bevelen voor:  ①②④⑧⑭⑮⑯⑰⑱❶ 
Let op: deze workshop heeft ook fysiek plaatsgevonden op de Dag van de 
Eerstelijn op 15 januari 2020. 
 
 
Na deze workshop blijft u in de Zoommeeting, heeft u een kwartier pauze en start 

de volgende workshop om 20.00 uur. 
 
 
 
 

 
Dinsdag 19 januari 2021 



 
Online via Zoom van 20.00-21.00 uur 

 
Specials op de huisartsenpost  
Op de Hap worden klachten vaak op bijzondere wijze gepresenteerd. Hoe ga je 
met een agressieve of dronken patiënt om? Of als je met een taalbarrière moet 
werken? Verstandelijk gehandicapten begrijpen ook vaak niet wat je bedoelt. 
Kortom …. Oefenen in speciale communicatie op de HAP! 
 
Docenten:  Simone Bot, triagist, docent DOKh 
   Axel Fremeijer, huisarts, staflid DOKh 
Vorm:    interactief / praktisch 
Leerdoelen:  1. Hoe benader je (al dan niet bedoeld) minder   
    communicatieve patiënten. 
    2. Na de workshop bezit je meerdere methodes om te  
    communiceren. 
    3. Hoe zorg je ervoor dat meer tijdrovende patiënten het  
    spreekuur minder verstoren? 
Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  communicatie 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie &  
    professionaliteit en kwaliteit 
Iedereen mag zich aanmelden voor deze workshop, maar de workshop is 
speciaal aan te bevelen voor:  ⑱ 
Let op: deze workshop heeft ook fysiek plaatsgevonden op de Dag van de 
Eerstelijn op 15 januari 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag 19 januari 2021 



 
Online via Zoom van 18.45 – 19.45 uur 

 
Sepsis: in de top drie van calamiteiten  
Sepsis wordt vaak gemist of te laat herkend. De gevolgen daarvan zijn ernstig tot 
dodelijk aan toe. Daarom staat het in de top 3 van calamiteiten op de huisartsen-
posten. U leert als arts: wat is sepsis, maar vooral iets over vroege tekenen van en 
risicofactoren op sepsis, maar ook hoe vaak komt het voor.    
                                                                                      
Docent:  Caroline Spencer, huisarts 
Vorm:    informatief   
Leerdoelen:  1. Wat is sepsis? 

2. Hoe kan ik het eerder herkennen of er eerder aan 
denken? 
3. Hoe vaak komt sepsis voor? 

Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen & kennis en  
    wetenschap  
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Iedereen mag zich aanmelden voor deze workshop, maar de workshop is 
speciaal aan te bevelen voor:  ⑧⑰⑱ 
Let op: deze workshop heeft ook fysiek plaatsgevonden op de Dag van de 
Eerstelijn op 15 januari 2020. 
 

 
Na deze workshop blijft u in de Zoommeeting, heeft u een kwartier pauze en start 

de volgende workshop om 20.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 21 januari 2021 



 
Online via Zoom van 20.00-21.00 uur 

 
Waarom is EMDR zo’n succes? 
Tijdens deze workshop komen de volgende punten aan de orde: 

 Hoe is EMDR ontstaan? 
 Wat is EMDR eigenlijk? 
 Welke klachten worden behandeld met EMDR? 
 Waarom is het zo’n succes? 
 EMDR is geen trucje en de toekomst van de EMDR. 

 
Docent:  Marieke Doodeman, Gz-psycholoog, Psychologiepraktijk  
    Eline Biesheuvel BV  
Vorm:    informatief / interactief / praktisch / kennismaking 
Leerdoelen:  1. Het is voor de deelnemer helder wat EMDR is. 
    2. Het is voor de deelnemer helder welke klachten  
    middels EMDR behandeld worden. 
    3. De deelnemer is enthousiast geworden om de  
    toekomst van de EMDR en alle mogelijkheden in de  
    gaten te houden! 
Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen  
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Iedereen mag zich aanmelden voor deze workshop, maar de workshop is 
speciaal aan te bevelen voor:  ❶③④⑥⑦⑧⑨⑪⑭⑰⑲ 
Let op: deze workshop heeft ook fysiek plaatsgevonden op de Dag van de 
Eerstelijn op 15 januari 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 21 januari 2021 



 
Online via Zoom van 18.45 – 19.45 uur 

 
Typische gynaecologische problemen van de oudere vrouw 
Veel meer ouderen in zorg die steeds langer thuis en zelfstandig blijven wonen 
betekent dat de zorgverlener gynaecologische problematiek bij de oudere vrouw 
steeds meer tegenkomt. In deze workshop worden de meest voorkomende 
klachten besproken en worden tips ter signalering en behandeling gegeven. Er 
wordt ingegaan op: 

 Pathofysiologie van gynaecologische klachten zoals incontinentie, 
prolaps, atrofie en zwakke bekkenbodem. 

 Welke plaats hebben pessaria bij deze klachten?   
 Welke andere behandelopties en indicaties zijn er?  
 Welke zorgverlener kan u in de regio helpen bij patiënten met deze 

klachten en op welke manier? Denk aan apotheek/bekkenbodem-
fysiotherapeut/tweede lijn.       

                                                                          
Docent:  Manon Kerkhof, urogynaecoloog Curilion  
    expertisecentrum voor vrouwenzorg 
Vorm:    discussie en casuïstiek 
Leerdoelen: 1. Inzicht in pathofysiologie bij verzakking/incontinentie 

en zwakke bekkenbodem. 
  2. Weet welke vragen te stellen om deze problemen 

boven tafel te krijgen. 
 3. Kennis hebben van verschillende behandelopties. 
 4. Inzicht in werkwijze en mogelijkheden van 

verschillende disciplines bij deze problematiek 
Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen   
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Iedereen mag zich aanmelden voor deze workshop, maar de workshop is 
speciaal aan te bevelen voor:  ④⑦⑧⑯⑰⑳ 
Let op: deze workshop heeft fysiek plaatsgevonden op de Dag van de Eerstelijn 
op 15 januari 2020. 
 
Na deze workshop blijft u in de Zoommeeting, heeft u een kwartier pauze en start 

de volgende workshop om 20.00 uur. 
 

 
Dinsdag 26 januari 2021 



 
Online via Zoom van 20.00 – 21.00 uur 

 
Littekenbehandeling …. er zijn meer mogelijkheden dan u denkt! 
Er is een groeiende populatie met problematische littekens die een flinke 
ziektelast veroorzaakt en waarbij de behandeling vaak teleurstellend is met een 
grote kans op een recidief. Bij deze workshop wordt u op de hoogte gebracht van 
de nieuwste inzichten in de behandeling en krijgt u adviezen over wanneer u kunt 
verwijzen. Tevens maakt u kennis met een nieuw expertisecentrum voor deze 
patiëntengroep. 
 
Docenten:  Frank Niessen, plastisch chirurg Amsterdam UMC 
Vorm:    informatief / interactief / kennismaking 
Leerdoelen:  1. U verkrijgt kennis over veelvoorkomende littekens en  
    de verschillen hierin. 
   2. U verkrijgt kennis over de nieuwste  
    behandelmethodes. 
    3. U krijgt behandeladviezen en richtlijnen over wanneer  
    te verwijzen. 
Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen  
Nevencompetentie: kennis en wetenschap  
Iedereen mag zich aanmelden voor deze workshop, maar de workshop is 
speciaal aan te bevelen voor:  ④⑧⑯⑳ 
Let op: deze workshop heeft ook fysiek plaatsgevonden op de Dag van de 
Eerstelijn op 3 oktober 2019 in de Meervaart en op de Dag van de Eerstelijn op 
15 januari 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag 26 januari 2021 



 
Online via Zoom van 18.45 - 21.00 uur 

deze workshop duurt 2 uur aaneengesloten,  
met een korte pauze van 19.45-20.00 uur 

 
De kracht van onbewerkt plantaardige voeding 
Stoppen met roken en meer bewegen zijn geaccepteerde leefstijlinterventies. Hoe 
komt het dat voedingsadvies hierin achterblijft terwijl hier een grotere winst te 
behalen valt wat betreft chronische ziekten als DM-II, hart- en vaatziekte en het 
voorkomen van kanker? Deze presentatie wil de bewustwording van de kracht van 
plantaardige voeding vergroten op basis van de beschikbare wetenschappelijke 
kennis. 
 
Docent:  Jan Martijn Oosterveen, huisarts 
Vorm:    informatief / interactief 
Leerdoelen: 1. Bewust van kracht van plantaardige voeding bij 

chronische ziekten. 
2. Rol van phytonutriënten (phyto=plant) hierin. 
3. Kennis over invloed van het individu op het wel of niet 
krijgen van een chronische ziekte als hart- en vaatziekte, 
suikerziekte of kanker. 

Max. aantal deeln.: 25  
Hoofdcompetentie:  kennis en wetenschap 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Iedereen mag zich aanmelden voor deze workshop, maar de workshop is 
speciaal aan te bevelen voor:  ①②③④⑦⑧⑨⑫⑮⑯⑰⑳ 
Let op: deze workshop heeft ook fysiek plaatsgevonden op de Dag van de 
Eerstelijn op 16 januari 2019. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 28 januari 2021 



 
Online via Zoom van 18.45 – 19.45 uur 

 
Kwetsbare ouderen, ... een vanzelfsprekend begrip?! 
(Kwetsbaar) ouder worden is iets wat als vanzelfsprekend en niet beïnvloedbaar 
wordt gezien. Echter, kwetsbaarheid kan confronterende gevolgen hebben 
(afhankelijkheid, decorumverlies, verpleeghuisopname, overlijden), terwijl veel 
van deze gevolgen vertraagd en/of voorkomen kunnen worden. Twee 
geriatriefysiotherapeuten nemen jullie mee in het proces rondom kwetsbaarheid, 
rondom het tijdig inschakelen van diverse disciplines en wat de meerwaarde van 
deze deskundigen kan zijn voor uw kwetsbare cliënt. 
                                                                                      
Docenten:  Yvette Roozen, Msc geriatriefysiotherapeut 
    Kennemerhart Haarlem 

Sanne Visser-Luiten, Msc geriatriefysiotherapeut 
Kennemerhart Haarlem    

Vorm:    discussie / informatief / interactief / praktisch  
Leerdoelen:  1. De deelnemer heeft kennis van kwetsbaarheid bij  
    ouderen en begrip t.a.v. de gevolgen. 
   2. De deelnemer heeft kennis over het nut van een tijdig  
    screeningsproces rondom multidisciplinair werken bij  
    kwetsbaarheid. 
    3. De deelnemer heeft inzicht over de meerwaarde van  
    werken met gespecialiseerde deskundigen rondom  
    kwetsbare ouderen. 
Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  samenwerking 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie &  
    professionaliteit en kwaliteit 
Iedereen mag zich aanmelden voor deze workshop, maar de workshop is 
speciaal aan te bevelen voor:  ③④⑥⑦⑧⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑳ 
Let op: deze workshop heeft ook fysiek plaatsgevonden op de Dag van de 
Eerstelijn op 15 januari 2020. 
 
Na deze workshop blijft u in de Zoommeeting, heeft u een kwartier pauze en start 

de volgende workshop om 20.00 uur. 
 

 
Dinsdag 2 februari 2021 



 
Online via Zoom van 20.00 - 21.00 uur 

 
Leiden zonder lijden    
Leidinggeven gaat niet altijd vanzelf. Sommigen lijken hiervoor in de wieg gelegd, 
voor anderen is het hard werken om hun team voor hen te laten werken. Tijdens 
deze workshop maak je kennis met een aantal praktische modellen rondom 
leidinggeven (situationeel leidinggeven en de 4 D’s van leiderschap) en krijg je 
handvatten om jouw team te leiden zonder de baas te spelen. 
                                                                                      
Docent:  Esther van den Enden, basisarts, teamcoach en  
    procesbegeleider, HuisartsenTeamwork 
Vorm:    interactief / praktisch / kennismaking   
Leerdoelen:  1. Kennismaken met praktische modellen rondom  
    leidinggeven.  

2. Inzicht welke vorm van leidinggeven je wanneer en bij 
wie toepast. 
3. Inzicht in eigen leiderschapskwaliteiten. 

Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  samenwerking 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Iedereen mag zich aanmelden voor deze workshop, maar de workshop is 
speciaal aan te bevelen voor:  ①③⑥⑦⑧⑨⑰⑲❶ 
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die leidinggeeft aan een team of dat 
van plan is te gaan doen.  
Let op: deze workshop heeft ook fysiek plaatsgevonden op de Dag van de 
Eerstelijn op 15 januari 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag 2 februari 2021 



 
Online via Zoom van 18.45 – 19.45 uur 

 
Acute kindergeneeskunde: hoe herken ik een ziek kind?  
De ouders zeggen vaak dat hun kind ziek is, maar hoe bepalen we als professional 
de mate van ziekzijn. Aan de hand van dagelijks voorkomende casuïstiek in de 
huisartsenpraktijk herhalen we nog eens de praktische vaardigheden die nodig 
zijn om een accurate inschatting te maken bij zieke kinderen. 
 
Docent:  Dirk-Jan van Zuidam, kinderarts RKZ Beverwijk 
Vorm:    interactief / praktisch / vaardigheid 
Leerdoelen:  1. ABCDE benadering kind. 
    2. Beoordeling vitale parameters kind. 
Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Iedereen mag zich aanmelden voor deze workshop, maar de workshop is 
speciaal aan te bevelen voor:  ④⑧⑨⑱⑲ 
Let op: deze workshop heeft ook fysiek plaatsgevonden op de Dag van de 
Eerstelijn op 15 januari 2020. 
 
 
Na deze workshop blijft u in de Zoommeeting, heeft u een kwartier pauze en start 

de volgende workshop om 20.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 4 februari 2021 



 
Online via Zoom van 20.00 - 21.00 uur 

 
Hoe zat ‘HET’ ook alweer? 
Hoog Energetisch Trauma (HET). Een refresh en inzicht in de huidige richtlijnen 
betreffende trauma. Traumatische reanimatie is HOTT. Wat betekent dit? Hoe 
gaan we pre-hospitaal om met de traumapatiënt? 
 
Docent: Chris Mes, ambulance- en CCU-verpleegkundige in De 

Zorg  
Vorm:  informatief / praktisch 
Leerdoelen:  Praktische handvatten voor wat je kunt doen aan opvang 

en behandeling als huisarts, huisarts-chauffeur, assistent 
en verpleegkundige. 

Max. aantal deeln.: 25  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: samenwerking 
Iedereen mag zich aanmelden voor deze workshop, maar de workshop is 
speciaal aan te bevelen voor:  ④⑧⑱⑳ 
Let op: deze workshop heeft ook fysiek plaatsgevonden op de Dag van de 
Eerstelijn op 16 januari 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 4 februari 2021 



 
Online via Zoom van 18.45 – 19.45 uur 

 
Standaard? Iedere diabetespatiënt is speciaal! 
Leefstijlaanpassing is de basis van de behandeling van mensen met diabetes. 
Samenwerking tussen de praktijkondersteuner en de diëtist is hierbij van groot 
belang. Daarbij staat afstemming t.a.v. de wensen en kenmerken van de patiënt 
centraal. Wat voor de een werkt, werkt nog niet voor de ander. Er moet op zoek 
gegaan worden naar ieders eigen menu. De docenten gaan samen de richtlijnen 
voor de voeding bij diabetes doornemen met aandacht voor de hypes, 
volwaardigheid voeding en cardiovasculaire risicofactoren. 
 
Docenten:  Hans van Wijland, kaderhuisarts diabetes 

Afra Ouwerkerk, diëtist DeDenk/Diëtistenpraktijk Afra   
Ouwerkerk 

Vorm:    interactief 
Leerdoelen:  1. De praktijkondersteuner en de diëtist weten hoe ze  
    elkaar kunnen versterken bij de  
    begeleiding van de patiënt met diabetes. 
   2. De behandelaar zet de patiënt centraal.  
    3. De behandelaar houdt rekening met volwaardigheid  
    en cardiovasculaire risicofactoren. 
Max. aantal deeln.: 25  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Iedereen mag zich aanmelden voor deze workshop, maar de workshop is 
speciaal aan te bevelen voor:   ③④⑧⑮⑯⑳  
Let op: deze workshop heeft ook fysiek plaatsgevonden op de Dag van de 
Eerstelijn op 15 januari 2020. 
 
 
Na deze workshop blijft u in de Zoommeeting, heeft u een kwartier pauze en start 

de volgende workshop om 20.00 uur. 
 
 
 

 
Dinsdag 9 februari 2021 



 
Online via Zoom van 20.00 - 21.00 uur 

 
Botvangen – zachte botten harde actie!  
In deze workshop wordt de relevantie van osteoporose voor samenleving en 
eerste lijn besproken. Thema’s die aan bod komen zijn: Hoe groot is het probleem, 
qua aantallen en kosten? Wat gebeurt er in den lande in de 2e lijn aan 
fractuurpreventie.                                      
Wie is ‘at risk’ in de eerste lijn, dus welke signalen moeten een trigger zijn om 
verder onderzoek/anamnese te gaan doen? Wat is de zin van behandeling? 
Vermindering van klachten of voorkomen fractuur? Uitleg hoe een DEXA meting 
gaat en wat de uitslag zegt. Deze thema’s zullen met praktijkvoorbeelden 
ondersteund worden waarbij (interactief) casuïstiek ook aan bod zullen komen. 
 
Docent:  Hennie Raterman, reumatoloog, Noordwest  
    Ziekenhuisgroep 
Vorm:    informatief / praktisch  
Leerdoelen:  1. Kennis en bewustwording van relevantie van  
    fractuurpreventie. 
    2. Identificatie van hoogrisico patiënten vanuit eerste  
    lijn. 
    3. Inzicht in mate van fractuurreductie door middel van  
    osteoporosebehandeling. 
Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: samenwerking & maatschappelijk handelen en preventie 
Iedereen mag zich aanmelden voor deze workshop, maar de workshop is 
speciaal aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
Let op: deze workshop heeft ook fysiek plaatsgevonden op de Dag van de 
Eerstelijn op 15 januari 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag 9 februari 2021 



 
Online via Zoom van 18.45 – 19.45 uur 

 
Gadver, wat zie jij er uit! 
Het hebben van een chronische huidaandoening kan dezelfde impact hebben op 
de kwaliteit van leven als het hebben van borstkanker of suikerziekte. In deze 
workshop zullen we met elkaar de differentiaaldiagnose doornemen van de 
diverse huidafwijkingen in het gelaat. Dit zal variëren van pukkels, roodheid en 
andere afwijkingen. Los van het bespreken van therapiemogelijkheden leven er 
veel vragen over besmettelijkheid, blijvende littekens en eventuele kwaadaardige 
ontaarding. Ook op deze onderwerpen zullen we met elkaar nader ingaan.   
 
Docent: Menno Gaastra, dermatoloog Huidmedisch Centrum 

Amsterdam, Noordwest Ziekenhuisgroep en Centrum 
Oosterwal  

Vorm:  informatief / interactief 
Leerdoelen:  1. Na deze workshop bent u in staat de differentiaal- 
    diagnose te geven van de meest  
    voorkomende afwijkingen in het gelaat. 
   2. U bent u in staat te beschrijven wat de impact op de   
    kwaliteit van leven is. 
 Max. aantal deeln.: 25  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen  
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Iedereen mag zich aanmelden voor deze workshop, maar de workshop is 
speciaal aan te bevelen voor:  ④⑥⑧⑳ 
Let op: deze workshop heeftook  fysiek plaatsgevonden op de Dag van de 
Eerstelijn op 15 januari 2020. 
 
 
Na deze workshop blijft u in de Zoommeeting, heeft u een kwartier pauze en start 

de volgende workshop om 20.00 uur. 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 11 februari 2021 



 
Online via Zoom van 20.00 - 21.00 uur 

 
Laat zien wie je bent. Dress to Impress!!! 
Kijken naar jezelf door de ogen van een ander. Maak kennis met kleur en imago 
en word je bewust van een professionele eerste indruk.  Na de workshop ben jij je 
bewust van jouw eerste indruk en heb je de “tools” gekregen jouw uitstraling aan 
te passen aan de boodschap die jij wilt overbrengen. 
 
Docent:  Nicole Kroeze, Image consultant Dress to Impress  
Vorm:    informatief / interactief  
Leerdoelen:  1. Kleding als communicatiemiddel. 
   2. Kleur als communicatiemiddel.  
    3. Bewustwording van jouw uitstraling. 
Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  communicatie 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen (voor iedereen die vrije kledingkeuze  
    heeft) 
Let op: deze workshop heeft ook fysiek plaatsgevonden op de Dag van de 
Eerstelijn op 15 januari 2020. 
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