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Ronde 4:  16.50 – 17.50 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.  
Dit betreft een blokcursus die start in ronde 3 (zie bij ronde 3). 
 
3.02/4.02 De enige blik die kan doden is de klinische blik. Herkennen en behandelen 
van een vitaal bedreigde patiënt?  
Dit betreft een blokcursus die start in ronde 3 (zie bij ronde 3). 
 
 
4.03 SBB, Wie zijn wij en wat kunt u ermee  
Wat kunnen wij voor u betekenen wanneer het gaat over het begeleiden van uw MBO 
student. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent en 
begeleidt de leerbedrijven waar MBO studenten terecht kunnen voor een stage of 
leerbaan van goede kwaliteit. Wat kunnen wij voor u betekenen wanneer het gaat over 
het begeleiden van uw MBO student. Daarnaast denken wij gezien de huidige actualiteit 
graag mee over oplossingen m.b.t. het (regionale) tekort aan apothekers en dokters- 
assistenten en zorgpersoneel. 
 
Docenten:  Marianne Mulder, adviseur praktijkleren 
    Marion Sprenkeling, adviseur praktijkleren 
Vorm:    informatief / interactief / kennismaking 
Leerdoelen:  1. Kennismaking met SBB en onze dienstverlening in het  
    begeleiden van MBO studenten. 
   2. Brainstormsessie over regionale aanpak tekorten  
     dokters- en apothekersassistenten en zorgpersoneel. 
Max. aantal deeln.: 24 
Hoofdcompetentie:  professionaliteit en kwaliteit 
Nevencompetentie: communicatie & samenwerking 
Aan te bevelen voor:  ①②④⑧⑩⑯⑱⑳❶ 
 
4.04 Steun van collega’s bij calamiteit of klacht?  
Zorgverleners maken zelden een calamiteit of tuchtzaak mee, maar als dat gebeurt 
heeft dat een grote invloed op hun werk en leven. Deze workshop geeft inzicht in de 
risicogebieden, hoe je escalatie van een klacht kan voorkomen en hoe je ermee om kan 
gaan als het toch gebeurt. Ondertussen krijg je inzicht in klachtmogelijkheden en de 
veranderingen binnen ons systeem worden besproken.          
                                                                              
Docent:   Eddy Reynders, huisarts docent en lid van de Raad van  
    Toezicht van DOKh belast met de portefeuille  
    Klachten en Geschillen 
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Vorm:    interactief / kennismaking 
Leerdoelen:  1. Wanneer en hoe kun je steun inroepen als je met   
    calamiteit of tuchtklacht wordt geconfronteerd.  
    2. Hoe zorg je ervoor dat klachten over jouw zorg niet  
    onnodig groot worden.  

3. Wat is er aan het veranderen in klacht- en tuchtrecht? 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  maatschappelijk handelen en preventie 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ①③⑥⑦⑧⑪⑫⑬⑰⑲❶ 
    Deze workshop is geschikt voor alle hoofdbehandelaars die   
    mogelijk verantwoording moeten afleggen voor de  
    tuchtraad. 
 
 
4.05 De “sneltrein” na de diagnose borstkanker, waar is het eindstation? 
In het ziekenhuis wordt gewerkt volgens zorgpaden.  Hoe zien die eruit bij de diagnose  
Borstkanker? Wat kunnen we bijwerkingen voorkomen of verminderen  bij de 
verschillende behandelingen. Hoe is de nazorg voor de individuele mamma patiënt op  
de langere termijn?    
 
Docenten:  Sandra Biskanter, mammacare verpleegkundige Borstkliniek, 

Saskia de Bie, verpleegkundig specialist Oncologie, 
  Margreet Stroomer, verpleegkundig specialist Oncologie  
  allen werkzaam in het NWZG te Alkmaar   
Vorm:  discussie / informatief / praktisch / kennismaking 
Leerdoelen:  1.  Kennis maken met de verschillende schema’s van het  
    zorgpad mammacare. 
   2. Managen van bijwerkingen tijdens de hormonale en/of  
    chemotherapeutische behandeling. 
   3. Mogelijkheden voor geïndividualiseerde nazorg bij  
    mammacare. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  samenwerking  
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:   alle doelgroepen 
 
 
4.06 Schildklierziektes en zwangerschap 
Tijdens de zwangerschap verandert de stofwisseling en dit heeft invloed op de 
schildklierfunctie.  Patiënten die voor de zwangerschap al een bestaande stoornis van 
de schildklierfunctie hebben, verdienen dus extra aandacht, maar waar moet u precies 
op letten? Echter, door de zwangerschap of postpartum kan ook de schildklier spontaan 
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ontregeld raken. Door welke klachten en symptomen komt u dit op het spoor? 
Wanneer is verwijzing nodig en naar wie? 
 
Docent: Suat Simsek, internist-endocrinoloog Noordwest ziekenhuis 

Alkmaar   
Vorm:  interactieve presentatie met discussie en casuïstiek 
Leerdoelen:  1. Opfrissen kennis fysiologie en pathofysiologie van de  
    schildklier binnen en buiten de zwangerschap. 
    2. Inzicht in klachten en symptomen als gevolg van stoornis  
    in schildklierfunctie. 
     3. Inzicht in de multidisciplinaire behandelmogelijkheden  
    van de zwangere met een schildklierziekte.  
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medische kennis en wetenschap 
Nevencompetentie: samenwerking 
Aan te bevelen voor:  ④⑧⑱⑲⑳  
 
 
4.07 Collegiaal support, wie is er voor jou? 
In de uitoefening van je vak kan je geconfronteerd worden met gebeurtenissen die een 
grote indruk op je maken. In het verwerken van je emoties kan het helpen om te praten 
met een collega die je begrijpt en een luisterend oor biedt. Dit wordt ook wel collegiale 
support genoemd. In deze workshop bespreken we met elkaar wat collegiaal support 
inhoudt en wat support voor jou of voor een collega kan betekenen. 
                                                                                   
Docent:   Clémence Hessels, verloskundige/vrouwencoach Waves  
    Coaching  
Vorm:    informatief / interactief 
Leerdoelen:  1. Inzicht in wat collegiale support betekent.  
    2. Redenen om collegiale support te vragen. 
 Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  communicatie 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ⑲ 
 
 
4.08 Toon je betrokkenheid bij een gezin in de regionale verwijsindex VIN! 
Weet jij welke andere professionals er betrokken zijn (geweest) bij het gezin dat je 
begeleid? Gezinnen hebben in hun leven te maken met vele (zorg)professionals. 
Bijvoorbeeld: verloskundige, kraamverzorgende, jeugdverpleegkundige, intern 
begeleider, (huis)arts of POH’er, psycholoog, therapeut, gezinscoach, (psychiatrisch) 
verpleegkundige, schuldhulpverlener en/of maatschappelijk werker. Niet altijd kennen 
de verschillende professionals elkaar. De verwijsindex is een digitaal systeem, 
vastgelegd in de jeugdwet, waarin een professional kan aangeven dat hij (indirect) 
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betrokken is bij een jeugdige tot 23 jaar. Als een andere professional zich meldt in het 
systeem ontstaat er een 'match'. Na een match krijgen de professionals een berichtje 
met elkaars contactgegevens, met als gevolg de kans op een betere samenwerking. In 
Noord-Holland Noord heet de verwijsindex Vroeg samenwerken In Noord-Holland 
Noord (VIN).  Tijdens deze workshop ervaar je wat het gebruik van VIN op kan leveren 
voor het gezin als je je betrokkenheid toont. Jij maakt het verschil!    
 
Docenten: Sanne de Moel, relatiemanager regionale verwijsindex   

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN) 
Lianne van Leeuwen, relatiemanager regionale verwijsindex   
Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN) 

Vorm:    informatief / interactief 
Leerdoelen:  1. De professional weet wat het doel van de regionale   
     verwijsindex VIN is. 
   2. De professional weet wat de meerwaarde van VIN is voor  
    hemzelf en (het gezin van) de jeugdige. 
    3. De professional weet wanneer hij VIN kan gebruiken. 
Max. aantal deeln.: 60  
Hoofdcompetentie:  samenwerking 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  ③⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑲⑳❶ 
 
 
4.09 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/Diëtistenprktijk 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.: 60  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
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Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:   ③④⑧⑮⑯⑳  
 
 
4.10 Medicatiegebruik in de eerste lijn na een bariatrische ingreep   
Vroeger zeldzaam, nu in bijna iedere praktijk voorkomend, patiënten na een 
bariatrische ingreep. Wat is bariatrische chirurgie, welke problemen kun je tegenkomen 
bij deze speciale patiëntencategorie? In deze workshop wordt met name ingegaan op 
adviezen t.a.v. medicatiegebruik zoals verandering in werking en opname, aanpassing 
dosering, interacties en contra-indicaties. Denk aan anticonceptie advies, gebruik 
NSAID en medicatie met vertraagde afgifte. 
                                                                                   
Docent:   Juul van Amstel, arts Nederlandse Obesitaskliniek 
Vorm:    informatief / interactief 
Leerdoelen:  1. Na de workshop weten deelnemers welke mogelijkheden  
    bariatrische chirurgie biedt. 
    2. Na de workshop weten deelnemers voor welke specifieke  
    medicatie aangepast gebruikersadvies gegeven moet  
    worden. 
      3. Na de workshop weten de deelnemers welke medicatie  
    gecontra-indiceerd is na een bariatrische ingreep.  
    een bariatrische operatie. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ①②③④⑧⑯⑱⑲⑳ 
 
 
4.11 Kind in de knel  
Wat te doen als in een gezin, welke valt onder uw zorg, vermoedens zijn van 
kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Hoe werkt de keten? En wat kan u van onze 
organisaties verwachten als het gezin ook bij één van deze organisaties bekend is. Met 
voorbeelden uit de praktijk wordt inzicht gegeven in de ketensamenwerking, de 
verbeterde meldcode kindermishandeling en/of huiselijk geweld en de werkwijze van 
de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. 
 
Docenten:  Bianca Poldervaart, senior beleidsadviseur Raad voor de  
     Kinderbescherming 
    Lilian de Kleuver, procescoach Veilig Thuis 
    Nienke Water, uitvoerend medewerker Veilig Thuis.  
Vorm:    informatief / kennismaking 
Leerdoelen:  1. U heeft als professional kennis over de  
    ketensamenwerking en uw positie vanuit de beroepsgroep  
    waarin u werkzaam bent. 
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    2. U hanteert als professional de verbeterde meldcode en  
    weet wat u kan verwachten van de organisaties Veilig Thuis  
    en Raad voor de Kinderbescherming. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  samenwerking & maatschappelijk handelen en preventie   
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
4.12 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.: 60  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen  
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ④⑥⑧⑳ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


