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Ronde 2: 14.10 – 15.10 uur  
 

 
2.01 Aan de slag met Positieve Gezondheid in de Noordkop  
In de Kop van Noord-Holland is eind 2018 op initiatief van HKN Huisartsen, Omring, GGD 
Hollands Noorden en ZONH het regionetwerk “Noordkop Gezond voor Elkaar” 
opgericht om gezamenlijk Positieve Gezondheid te implementeren in de regio. 22 
Organisaties in de Noordkop zijn bezig om Positieve Gezondheid handen en voeten te 
geven. Hoe doen ze dat en wat is Positieve Gezondheid?         
                                                                              
Docent:   Anne-Marie van Hasselaar, Coördinator regionetwerk  
    Noordkop Gezond voor Elkaar, HKN Huisartsen  
Vorm:    informatief/ interactief / kennismaking 
Leerdoelen:  Kennismaking met Positieve Gezondheid in het algemeen  
    en Noordkop Gezond voor Elkaar in het bijzonder. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  samenwerking   
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
2.02 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. 
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Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  samenwerking 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie & professionaliteit  
    en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ③④⑥⑦⑧⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑳ 
 
 
2.03 Zou ze besneden zijn?  Betere zorg aan besneden vrouwen  
Doelgroep: huisartsen & verloskundigen. 
41.000 besneden vrouwen in Nederland, de meeste huisartsen en verloskundigen 
zullen niet vaak met VGV (vrouwelijke genitale verminking) geconfronteerd worden.  
Wel belangrijk om te weten wat het is. Weet u bijvoorbeeld welke medische en 
psychosociale gevolgen er op de lange termijn kunnen optreden? En bent u zich ervan 
bewust hoe belangrijk een integrale en cultuursensitieve benadering is bij deze intieme 
problematiek is? Na deze interactieve workshop weet u meer en kunt u meer 
betekenen dan u dacht. 
 
Docent:   Toine Lagro-Janssen, huisarts np en hoogleraar  
   Vrouwenstudies Medische Wetenschappen 
Vorm:    informatief / interactief 
Leerdoelen:  1. De cursist weet de aangeboden kennis over VGV,  
    achtergronden en de gevolgen op lange termijn toe te  
    passen in de dagelijkse praktijk. 
   2. De cursist weet hoe te handelen bij een vermoeden op  
    besnijdenis van een meisje in het land van herkomst.  
    3. De cursist is zich bewust van het belang van een integrale  
    en cultuursensitieve communicatie. 
Max. aantal deeln.: 40  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  ⑧⑯⑲⑳ 
 
 
2.04 5 talen der liefde - weet je gewaardeerd  
Waardering over en weer is een belangrijke factor in werkplezier. We hebben allemaal 
eigen manieren om waardering te uiten en te ontvangen. Afgeleid van het concept van 
de verschillende liefdestalen van de Amerikaanse antropoloog Gary Chapman, 
onderscheiden we vijf primaire manieren: positieve woorden, lichamelijke aanraking, 
tijd en aandacht, cadeaus en tot slot dienstbaarheid. Ontdek tijdens deze workshop de 
verschillende talen en word je bewust van je eigen voorkeur(en) (en die van anderen).  
                                                                                      
Docent:   Esther van den Enden, basisarts, teamcoach en  
    procesbegeleider, HuisartsenTeamwork  
Vorm:    interactief / praktisch / kennismaking   
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Leerdoelen:  1. Kennismaken met verschillende manieren om waardering  
    te uiten en ontvangen.  

2. Ontdekken van eigen voorkeursmanier om waardering te 
uiten en ontvangen. 

Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  samenwerking 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
2.05 Mijn patiënt heeft zich ziekgemeld en moet naar de bedrijfsarts. Wat is de rol 
van de bedrijfsarts? 
Als een patiënt zich ziekmeldt voor zijn werk, komt hij in de wereld van de sociale 
wetgeving terecht die strakke regels kent. Er kan voor de patiënt veel op het spel staan. 
Belangrijk is dat hij hierin goed begeleid wordt. De werkgever is verplicht zich voor de 
verzuimbegeleiding te laten bijstaan door een bedrijfsarts. De bedrijfsarts is de 
specialist op het gebied van arbeid en gezondheid en adviseert zowel de patiënt als de 
werkgever om tot een duurzame terugkeer naar werk te komen. Zo nodig wordt ook 
afgestemd met de huisarts of specialist. Voor een goede afstemming is het van belang 
dat huisarts of specialist op de hoogte zijn van de werking van de Wet verbetering 
poortwachter.         
                                                                              
Docent:   Truus van Amerongen-Leertouwer, directeur medische  
    zaken ArboNed/bedrijfsarts  
Vorm:    informatief / interactief  
Leerdoelen:  1. Na deze workshop bent u op de hoogte van de  
    regelgeving rondom verzuimbegeleiding.  
    2. Na deze workshop heeft u meer inzicht in het juridische  
    kader waarbinnen een bedrijfsarts opereert. 
    3.  Na deze workshop bent u op de hoogte wat de  
    consequenties kunnen zijn voor uw patiënt als hij lang ziek  
    is. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  samenwerking   
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  ①③⑦⑥⑦⑧⑪⑫⑬⑭⑯⑲❶ 
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2.06 Krassen, snijden, slikken, niet alweer oh nee!  Wat kunnen we er mee?  
Waarom doen mensen zich dat aan, hoe voelen ze zich daarna en wat hebben ze van 
jou. Elke praktijk kent patiënten met automutilatie. Voor een zorgverlener roept dit 
gedrag veel vragen op zoals: Waarom doen mensen zich dat aan? Hoe voelen ze zich 
daarna? Wat kun je als zorgverlener voor hen betekenen? Hoe ga je met hen om?    
 
Docent:   Carine den Boer, huisarts, kaderarts GGZ, promovendus;  
    gezondheidscentrum Kersenboogerd te Hoorn; Amsterdam  
    UMC te Amsterdam 
Vorm:    informatief / interactief / praktisch 
Leerdoelen:  1. Herkennen van automutilatie. 
    2. Kennis over dynamiek van automutilatie, waarom doen  
    mensen dat. 
    3. Hoe kun je professioneel met mensen met automutilatie  
    omgaan, wat hebben ze van je nodig, wat moet je vooral  
    niet doen. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  communicatie   
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ④⑥⑭⑮⑱⑳ 
 
 
2.07 Wat een hoogbegaafde patiënt anders maakt en waarom niet alles een probleem 
is.  
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de krachten en klachten van 
hoogbegaafden. Ook neemt de (wetenschappelijke) kennis rondom hoogbegaafdheid 
(HB) met sprongen toe. Toch is er nog op grote schaal sprake van onbekendheid en 
zorgen vooroordelen en misverstanden in de praktijk regelmatig voor onbegrip, 
wrijving in de communicatie en zelfs misdiagnoses. De workshop is bedoeld voor alle 
professionals die met diagnostiek en behandeling van volwassen, inclusief senioren, te 
maken hebben en daarbij te maken kunnen krijgen met hulpvragers die hoogbegaafd 
zijn. Deze hulpvragers zijn zich lang niet allemaal bewust van hun hoogbegaafdheid, dus 
is het ook aan u om ze te helpen de rol van typische HB-kenmerken in hun klachten te 
gaan zien en ze te leren daar adequater mee om te gaan.         
                                                                              
Docent:   Esther Backbier, Projectleider Onderzoek IHBV en eigenaar  
    Werken aan Leren | Coach voor hoogbegaafde volwassenen 
Vorm:    informatief / interactief  
Leerdoelen:  1. Na de sessie weet je waarom je alert moet zijn op  
    hoogbegaafde patiënten in je praktijk.  
    2. Na de sessie weet je hoe je kunt herkennen dat  
    hoogbegaafdheid een rol speelt in de klachten van en de  
    communicatie met de patiënt. 
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Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen   
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
2.08 Herken jij mensenhandel? 
‘Toen de patiënt zei dat de val van de ladder vier dagen geleden was, maar dat hij niet 
eerder naar de dokter mocht van zijn baas, bekroop me een naar gevoel. Hij was 
bovendien erg bang dat de zorg veel te duur zou zijn voor hem. Dit was niet in de haak, 
maar wat zeg of vraag je dan?’  Bij mensenhandel en uitbuiting denken we al snel aan 
verre landen of lang vervlogen tijden. Maar uitbuiting komt ook hier en nu in Nederland 
voor. Slachtoffers blijven te vaak onzichtbaar waardoor ze niet de hulp krijgen die ze 
nodig hebben. Juist in de eerstelijnszorg heb je de kans om mogelijke slachtoffers tegen 
te komen en contact met hen maken. Welke signalen kun je herkennen in de praktijk? 
En: wat dan? In de workshop tonen we actuele voorbeelden en onderzoeken we wat je 
kunt vragen als je het gevoel hebt dat er iets niet in de haak is. Na deze workshop weet 
je wat mensenhandel is, welke signalen jij kunt zien én wat je vervolgens kunt doen. 
                                                                                      
Docenten:  Karin Burgerhout, trainer FairWork  
     Helena Kosec, cliëntbegeleider EUmigranten FairWork 
Vorm:    informatief / interactief / praktisch  
Leerdoelen: 1. Deelnemers weten hoe mensenhandel in Nederland er 

uit ziet.   
2. Deelnemers kennen enkele van de signalen die zij kunnen 
zien.  

   3. Deelnemers weten wat ze kunnen vragen bij een ‘niet  
    pluis gevoel’. 
Max. aantal deeln.: 40 
Hoofdcompetentie:  maatschappelijk handelen en preventie 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen (eerstelijns professionals die met enige  
    regelmaat in contact  (gesprek) zijn met mensen die  
    kwetsbaar kunnen zijn voor uitbuiting, zoals  
    arbeidsmigranten. 
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2.09 De assistente van de toekomst! 
Speciaal voor de studenten doktersassistentes is deze workshop. We gaan met elkaar 
brainstormen, discussiëren, praten over het vak zoals het werkelijk toegaat in de 
praktijk. Wat kom je tegen, wat kan beter, waar loop je tegen aan. In welke praktijk wil 
jij werken? Welke patiënten vind jij lastig? Met elkaar, student en– ervaren 
doktersassistente.    
                                                                                   
Docent:   Simone Bot, Triagist, docent DOKh 
Vorm:    discussie / interactief / kennismaking 
Leerdoelen:  1. Ervaringen delen. 
    2. Wat voor soort praktijk hoort bij jou. 
    3. Omgaan met lastige patiënten. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  samenwerking & professionaliteit en kwaliteit 
Nevencompetentie: communicatie & organisatie (en financiering) 
Aan te bevelen voor:  ④ (student) 
 
 
2.10 Ga je mee op wijksafari?        
Waar kun je je patiënten met schuldenproblematiek, eenzaamheid en/of weinig 
zelfredzaamheid naar toe verwijzen? Wat voor vrijwilligers staan er klaar voor jouw 
patiënten? En bij wie komt je patiënt dan terecht? Huisartsenpraktijken worden er 
steeds meer mee geconfronteerd: patiënten die, al dan niet bewust, ook hun niet-
medische vragen bij de huisarts neerleggen. Door de veranderingen en de 
bezuinigingen in de zorg is er een toename van mensen met complexe problematiek 
die de huisartsenpraktijk frequent bezoeken. Maar waar kun je bijvoorbeeld je 
patiënten met schuldenproblematiek, eenzaamheid en/of weinig zelfredzaamheid naar 
toe verwijzen? Wat voor vrijwilligers staan er klaar voor jouw patiënten? Bij wie komt 
je patiënt dan terecht? Uiteraard kan je als huisarts of praktijkondersteuner het sociaal 
maatschappelijke, formele en informele, aanbod niet allemaal zelf kennen. Wel is het 
belangrijk dat je weet dát dit aanbod in de wijk bestaat, wát dit aanbod inhoudt en wie 
je kan bellen voor verwijzingen binnen het sociaal maatschappelijke domein.  Dat doen 
we in Amsterdam door het organiseren van wijksafari’s. We nemen huisartsen en POH’s 
mee langs de verschillende sociaal maatschappelijke partners in de wijk met als doel: 
het vergroten van de kennis van het sociaal-maatschappelijke aanbod rondom de 
huisartsenpraktijk en beter zicht op de verwijsmogelijkheden. 
 
Docent:   Anne Annegarn, senior adviseur Elaa 
Vorm:    informatief / kennismaking 
Leerdoelen:  1. Awareness creëren over noodzaak samenwerking met  
     sociaal domein. 
   2. Inspireren om organisaties in het sociale domein op te             
    zoeken.  
Max. aantal deeln.: 60  
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Hoofdcompetentie:  samenwerking 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  ④⑥⑧⑭⑮⑯⑲⑳❶ (welzijnswerkers) 
 
 
2.11 Signalering huiselijk geweld in de zwangerschap  
Wat doe je als (aankomend) verloskundige als je huiselijk geweld vermoed? Is er vanuit 
de praktijk een richtlijn hoe te handelen bij het signaleren of het vermoeden van 
huiselijk geweld? Maar wat nu als je als student te maken krijgt met een vermoeden 
van huiselijk geweld in de zwangerschap tijdens bijvoorbeeld een controle? Heb je 
hierin een rol of is dit een gebied van alleen de betreffende verloskundigen uit de 
praktijk? Welke richtlijnen zijn er te volgen met betrekking tot het signaleren van 
huiselijk geweld, via welke instanties kun je hulp vragen of je vermoedens bespreken? 
In deze workshop geven we je antwoord op deze vragen. 
 
Docent:   Sanne Hezemans, verloskundige  
Vorm:    informatief / interactief  
Leerdoelen:  1. Kennis van signalen m.b.t. huiselijk geweld in de  
    zwangerschap. 
    2. Bewustwording van het spanningsveld tussen  
    hulpverleners, cliënt, partner en het (ongeboren) kind. 
    3. Inzicht in de diverse betrokken instanties. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen & maatschappelijk  
    handelen en preventie   
Nevencompetentie: communicatie  
Aan te bevelen voor:  verloskundigen (in opleiding)❶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


