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Ronde 3: 15.40 – 16.40 uur  
 

 
3.01/4.01 Oh zuster….niet zo strak doen hoor! Met welk druk leg jij een zwachtel aan? 
Dit en méér over compressietherapie.  
Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de zorgverleners zwachtelt met te 
weinig druk. Daardoor wordt oedeem niet goed behandeld en genezen wonden 
onnodig  langzaam. Na het oefenen met een drukmeter zwachtelen velen wél met de 
juiste druk. Tijdens deze workshop gaan we zwachtelen met een drukmeter om inzicht 
te krijgen met welke druk we de zwachtel aanleggen. Ook gaan we oefenen met de 
verschillende soorten compressiesystemen die er zijn, zoals de 2-laags kleefzwachtel, 
de klittenbandsystemen, verbandkousen et cetera. 
 
Docent:   Annemiek Mooij, verpleegkundig specialist 
Vorm:    praktisch / vaardigheid  
Leerdoelen:  1. Na de workshop kan men met de juiste druk zwachtelen.  
                                               2. Men kent de verschillende compressiesystemen  
Max. aantal deeln.: 20  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap & professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ④⑦⑧⑯⑳ (voor alle zorgverleners die  
    compressietherapie toepassen met zwachtels) 
Let op: dit betreft een blokcursus van 2 uur (van 15.40-17.50 uur). 
 
 
3.02/4.02 De enige blik die kan doden is de klinische blik. Herkennen en behandelen 
van een vitaal bedreigde patiënt?  
Gaat uw hartslag ook omhoog als:  
- een moeder met een blauw, slappe baby in paniek de praktijk binnenkomt rennen; 
- u tijdens een HAP-dienst een melding krijgt van een patiënt met een ernstige stridor; 
- als u geconfronteerd wordt met een krijsend, huilend kind dat hete thee over zich 
heeft gekregen?   
In de workshop wordt de herkenning en behandeling van een vitaal bedreigde patiënt 
behandeld, waarbij samenwerking cruciaal is. Een team van experts is namelijk geen 
expert team. De workshop is dus bedoeld voor het hele team dat werkt in een 
gezondheidscentrum of huisartsenpost. In de training staan de ABCDE en SBAR 
methode en de niet technische vaardigheden (CRM) centraal. 
 
Docent:   Ruben Verlangen , ambulanceverpleegkundige en lid  
    van de wetenschappelijke raad van de Nederlandse  
    Reanimatie Raad  
Vorm:    interactief / praktisch / vaardigheid 
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Leerdoelen:  1. De deelnemer kan aan het eind van de workshop  
    benoemen wat het belang is van een systematische  
    benadering van een patiënt. 
   2. De deelnemer kan aan het eind van de workshop een  
    vitaal bedreigde patiënt herkennen en behandelen conform  
    de ABCDE methodiek.  
    3. De deelnemer kan aan het eind van de workshop veilig en  
    efficiënt samenwerken en communiceren conform de SBAR  
    methodiek en Crisis Resource Management (CRM)  
    kernpunten. 
Max. aantal deeln.: 20  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: samenwerking 
Aan te bevelen voor:  ④⑧⑨⑩⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 
Let op: dit betreft een blokcursus van 2 uur (van 15.40-17.50 uur). 
 
 
3.03 Vrouwenbesnijdenis, wat heb ik ermee te maken?  
Doelgroep: doktersassistenten. 
41.000 besneden vrouwen in Nederland: hoe kan ik als doktersassistente goede zorg 
leveren? Komen die vrouwen wel voor een uitstrijkje, hoe doe ik dat dan? In deze 
interactieve workshop krijgt u kennis aangereikt van wat vrouwenbesnijdenis (VGV) is 
en waarom het plaatsvindt, leert u hoe deze kennis (dont’s) in uw communicatie toe te 
passen en krijgt u inzicht in de medische en psychologische gevolgen van VGV 
(vrouwelijke genitale verminking). 
 
Docent:   Toine Lagro-Janssen, huisarts np en hoogleraar  
    Vrouwenstudies Medische Wetenschappen 
Vorm:    informatief / interactief / praktisch 
Leerdoelen:  1. De cursist heeft kennis verworven over (achtergronden  
    van) vrouwenbesnijdenis en medische en psychosociale    
    gevolgen. 
   2. De cursist is in staat om een aantal belangrijke aspecten  
    in de communicatie met besneden vrouwen toe te passen. 
    3. De cursist is zich ervan bewust dat besneden vrouwen  
    genitaal  onderzoek (uitstrijkje) vermijden. 
Max. aantal deeln.: 40  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  ④⑭ 
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3.04 Zie jij wat er bij je collega speelt? 
Behandel jij verslaving als een ziekte die iedereen kan overkomen? Herken je de 
signalen van afhankelijkheid bij jezelf en bij anderen? En wat doe je hiermee? Bij ABS-
artsen weten we uit ervaring dat problemen met middelengebruik of een 
gedragsverslaving vaak sluipend beginnen en dat collega’s een belangrijke rol hebben 
in de signalering. Deze workshop geeft je concrete handvatten om vroege tekenen van 
verslaving te signaleren en het gesprek hierover aan te gaan. Kom erachter hoe 
dankbaar je collega zal zijn dat jij het bespreekbaar durft te maken. In gesprek gaan met 
elkaar wanneer er iets speelt, is belangrijk voor jullie beiden en een must voor de 
patiëntveiligheid. Naast de verleidingen van het gebruik van verslavende middelen, 
bespreken we de grenzen bij ‘zelf dokteren’ en het voorschrijven van medicatie aan 
jezelf of anderen die niet je eigen patiënt zijn.    
                                                                                   
Docent:   Joanneke Kuppens- de Borst, verslavingsarts KNMG/ coach,  
    KNMG  
Vorm:    informatief / interactief 
Leerdoelen:  1. Middelengebruik/ verslaving komt voor onder  
    zorgverleners. 
    2. Als collega kun je een zinvolle bijdrage hebben door dit  
    bespreekbaar te maken. 
   3. Besef van normen en waarden in de zorg t.a.v.  
    middelengebruik/verslaving. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  professionaliteit en kwaliteit 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  ①②④⑥⑧⑨⑭⑰⑲❶ 
 
 
3.05 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. 
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Max. aantal deeln.: 25 
Hoofdcompetentie:  samenwerking 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ①③⑥⑦⑧⑨⑰⑲❶ 
    Deze workshop is bedoeld voor iedereen die leidinggeeft  
    aan een team of dat van plan is te gaan doen.  
 
 
3.06 De lange termijngevolgen van partydrugs 
Acute gevaren van drugs zijn redelijk bekend. Voor de lange termijn gevolgen geldt dat 
veel minder. Het LMSP (landelijk medisch spreekuur partydrugs) van Brijder Jeugd in 
Alkmaar verzamelt al 10 jaar informatie en heeft hiermee expertise opgedaan. Wat er 
bekend is over gevolgen voor geheugen en slaap en wat de diagnoses HPPD en de (drug 
induced) depersonalisatie-derealisatie stoornis inhouden, komt in deze workshop aan 
de orde. De verschijnselen rond een verstoorde waarneming worden vaak gemist en 
brengen patiënten vaak in een staat van wanhoop. Erkenning en herkenning is daarom 
erg belangrijk.  
                                                                                   
Docent:   Gerard Alderliefste verslavingsarts KNMG Brijder Jeugd  
    Alkmaar 
Vorm:    informatief / interactief / praktisch / vaardigheid 
Leerdoelen:  1. Deelnemers kennen de begrippen HPPD en DPDR. 
    2. Deelnemers kennen lange termijn gevolgen van  
    partydrugs. 
    3. Deelnemers weten hoe ze drugsgebruik ter sprake  
    kunnen brengen. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  kennis en wetenschap   
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ④⑥⑧⑨⑭⑱ 
Let op: wegens succes is deze workshop geprolongeerd!  
 
 
3.07 Personen met verwar(ren)d gedrag 
Beide docenten van deze workshop werken bij Meldpunt Vangnet &Advies van de GGD 
Hollands Noorden.  Zij leveren zorg op het veld van de Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg. Er is veel te doen in het nieuws over de “verwarde personen” en de 
“kwetsbare burger” en de moeilijke soms handelingsverlegen hulpverlening. Hoe 
herken je de kwetsbare en soms verwarde burger? Hoe bereik je ze? Wat is er mogelijk? 
In de workshop zullen zij u informeren over hoe zij in de dagelijkse praktijk omgaan met 
deze problematiek, maar ook hoe u deze bijzondere groep beter in beeld krijgt in uw 
praktijk. 
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Docenten:  Jaap Piet, verpleegkundige GGD Hollans Noorden Meldpunt  
    Vannet & Advies 
    Rob Schouten, verpleegkundig specialist GGD Hollans  
    Noorden Meldpunt Vannet & Advies 
Vorm:    discussie / informatief / praktisch  
Leerdoelen:  1. U heeft zicht verworven op de aard en aantal van  
    personen met verward gedrag. 
    2. U heeft inzicht verworven in de aanpak van het meldpunt  
    vangnet & advies. 
    3. U heeft zicht op uw mogelijkheden om vanuit uw eigen  
    praktijk aan te sluiten bij de aanpak van personen met  
    verward gedrag. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  maatschappelijk handelen en preventie   
Nevencompetentie: samenwerking 
Aan te bevelen voor:  ①②③④⑥⑦⑧⑨⑭⑯⑰⑱⑳❶ 
 
 
3.08 ICPC, ADEPD, AVG en OPEN 
Een goed bijgehouden overzichtelijk dossier is een teken van kwaliteit. Het is ook 
efficiënt i.v.m. gedeelde zorg in de praktijk, continuïteit van behandeling en toont 
reacties en aandoeningen waar steeds rekening mee gehouden moet worden. 
Aangezien doktersassistentes steeds meer taken (bijvoorbeeld postverwerking) van 
dossiervoering overnemen, is het belangrijk dat ze de basis spelregels kennen.  Even 
opfrissen hoe je een consult codeert volgens ICPC, hoe koppelen en wijzigen van 
Episodes gaat.  Wordt t.a.v. medische gegevens gewerkt volgens de AVG?  Tot slot een 
kennismaking met het project OPEN in 2020 waarbij de patiënt zijn eigen dossier in kan 
zien. In deze workshop wordt aan de hand van casus en voorbeelden gediscussieerd en 
geoefend om de valkuilen in dossiervorming te voorkomen. 
 
Docent:   Hetty Cox, huisarts  

Vorm:    discussie / vaardigheid  
Leerdoelen:  1.  Zicht hebben op Valkuilen in werken met ICPC en  
    Episode gericht registreren. 
    2. Toetsing van praktijkvoering aan AVG.  
    3. Kennismaking met consequenties van project OPEN. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  organisatie (en financiering) 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  ④❶ 
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3.09 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.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: samenwerking & maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
3.10 Maak werk van verlies! Professioneel begeleiden bij verlies- en rouwprocessen 
Verlies is van alle tijden en kent vele vormen. Vaak denk je als eerste aan overlijden, 
maar ook reorganisatie op het werk, werkloosheid, een scheiding, ziekte of ongewenste 
kinderloosheid zijn vormen van verlies waarmee mensen het moeilijk kunnen hebben. 
Tijdens een begeleidingstraject kan (een eerder geleden) verlies een rol spelen. Wat 
kun jij doen vanuit jouw rol om een goede verliesbegeleiding te bieden? Er wordt wel 
eens gezegd: ‘je kunt de ander zo ver brengen als je zelf bent’. Hoe ver ben jij? 
                                                                                      
Docent:   Patricia Wouters, psychosociaal therapeut, trainer,  
    interventiekundige, Woutersvandam praktijk voor therapie  
    coaching & re-integratie Heiloo 
Vorm:    informatief / interactief / kennismaking 
Leerdoelen: 1. Meer inzicht in het brede spectrum van verlies en 

signalen van verlies bij de patiënt;   
2. Meer inzicht in de effecten van (onverwerkt) verlies in 
het dagelijks leven dan de patiënt; 

   3. Wat kun je doen vanuit jouw rol om een deskundige  
    begeleiding te bieden bij verlies? 
Max. aantal deeln.: 60 
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Hoofdcompetentie:  communicatie 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ④⑥⑧⑨⑩⑭⑮⑯⑰⑲⑳ 
 
 
3.11 Preconceptiezorg; hoe bereik je de doelgroep? 
Preconceptiezorg is een belangrijk onderdeel van de verloskunde. Een gezonde 
zwangerschap begint namelijk al voordat een vrouw zwanger is. Door het adviseren 
over leefgewoontes en het inventariseren van de ziektegeschiedenis bij vrouw en 
partner worden risico’s verkleind. Er bestaan veel manieren om preconceptiezorg 
onder de aandacht van de cliënten te brengen. Iedere praktijk heeft hier een methode 
voor bedacht. Maar is dit voldoende? Moet bijvoorbeeld iedere praktijk verplicht 
worden een preconceptiespreekuur in te voeren? In deze workshop gaan we hierover 
van gedachten wisselen en worden handvatten aangereikt om het aanbieden van 
preconceptiezorg te verbeteren. 
 
Docent:   Sanne Hezemans, verloskundige  
Vorm:    discussie / informatief / interactief  
Leerdoelen:  1. Kennis over preconceptiezorg. 
    2. Bewustwording van preconceptiezorg in de praktijk. 
    3. Handvatten ter verbetering van het aanbieden van  
    preconceptiezorg. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen & maatschappelijk  
    handelen en preventie   
Nevencompetentie: communicatie & professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  verloskundigen (in opleiding)⑧ 
 
3.12 Kinder- en baby reanimatietraining 
Een reanimatiesetting bij kinderen of baby’s, je moet er niet aan denken om het mee 
te maken en helemaal niet als je dan ook niet de vaardigheden beheerst. Bij veel 
reanimatietrainingen wordt de Baby- en Kinderreanimatie niet behandeld. Het 
reanimeren van en het gebruik van de AED bij baby’s en kinderen neemt een aparte 
plaats in. Dit komt door verschil in oorzaak, anatomie en het verschil in de uitvoering 
van de reanimatie. De reanimatie van baby’s en kinderen vergt een speciale training.  
Docent:    Mark Schelvis, reanimatiecoördinator Spaarne Gasthuis/
   EDUMEDIQ 
Vorm:    vaardigheid  
Leerdoelen:  De 4-stappenmethode voor reanimatie baby’s en kinderen  
    volgen. 
Max. aantal deeln.: 16 
Hoofdcompetentie: medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  alle beroepsgroepen 


