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Ronde 5: 18.30 – 19.30 uur  
 

 
5.01/6.01 Doe jij het met of zonder? (…feedback) Workshop voor triagisten  
Feedback geven en ontvangen is een kunst. Als ervaren professional weet je vast wel 
wat “de regels van feedback” zijn. De praktijk is echter weerbarstig. Zeker op de HAP, 
waar de werkdruk vaak hoog is, je met heel veel verschillende mensen werkt, je soms 
elkaar niet of amper ziet en de dienst ook weer zó voorbij is.  
Hoe zou het zijn als de onderlinge communicatie zowel over medisch inhoudelijke zaken 
als over alle andere aspecten van de samenwerking substantieel zou verbeteren? Zou 
je dan niet prettiger werken en ook misschien ook wel meer kunnen leren van elkaar? 
Zoals wij het zien is feedback bedoeld voor progressie, vooruitgang. Een tool om te 
zorgen dat het morgen beter gaat.  
Speciaal omdat hier vaardiger in worden zó belangrijk is -en tegelijkertijd er vele 
redenen zijn om er niet aan te beginnen- is deze 2 uurs workshop in dit programma 
opgenomen. In een veilige kleine groep gaan we actief experimenteren. Na afloop is je 
vaardigheid duidelijk toegenomen.  
Het enige wat je nog nodig hebt is het lef naar deze workshop te komen 
                                                                              
Docent:   Ilonka Brugemann, huisarts / supervisor, (team)coach,  
    trainer bij Sense coaching & training en Coaches voor Medici 
Vorm:    interactief / oefenen 
Leerdoelen:  1. Toepassen regels van feedback. 
    2. Gestimuleerd worden vaker feedback te geven. 
    3. Beter omgaan met ontvangen van feedback. 
    4. Inzicht in de waarde van feedback als tool. 
Max. aantal deeln.: 24 
Hoofdcompetentie:  samenwerking 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  ④⑱ werkend op de HAP 
Let op: dit betreft een blokcursus van 2 uur (van 18.30-20.40 uur). 
 
 
5.02/6.02 Stop de bloeding, red een leven  
Snelle eerste hulp ter plaatse door omstanders kan de overlevingskansen van 
slachtoffers met ernstig bloedverlies aanzienlijk verhogen. In deze cursus leren 
hulpverleners hoe ze slachtoffers met ernstig bloedverlies moeten behandelen. 
 
Docenten: Laurens Haenen, SEH-verpleegkundige 
                                               Chris Mes, ambulance verpleegkundige   
Vorm:  informatief / interactief / praktisch / vaardigheid 
Leerdoelen:  1. De cursist herkent en stopt een ernstige bloeding. 
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    2. De cursist kan een hemostatisch gaas in een bloedende  
    wond aanleggen. 
    3. De cursist kan een tourniquet aanleggen 
Max. aantal deeln.: 30 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: samenwerking 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
Let op: dit betreft een blokcursus van 2 uur (van 18.30-20.40 uur). 
Alle deelnemers krijgen na afloop het officieel erkende certificaat ‘Stop de bloeding’ 
toegestuurd. 
 
 
5.03 Een huid als perkament…. 
Hoe kunnen we de skintear (scheurwond) voorkómen en als dat niet gelukt is; wat is 
dan de beste behandeling?  
Onderzoek heeft aangetoond dat skintear de meest voorkomende type wond is. Als 
deze op de juiste manier behandeld wordt dan geneest hij binnen 2 tot 3 weken. Maar 
wat is eigenlijk de beste behandeling? Aan de hand van casuïstiek gaan we leren welke 
maatregelen en materialen er toegepast kunnen worden bij het voorkómen en 
behandelen van deze wonden. 
 
Docent:   Annemiek Mooij, verpleegkundig specialist wondzorg, ZZP,  
    Amsterdam e.o.  
Vorm:    informatief / interactief / praktisch 
Leerdoelen:  1. Na de workshop weet men wat een skintear is. 
   2. Na de workshop kent men de risicofactoren van skintear.  
    3. Na de workshops kan men beschrijven hoe de skintear  
    behandeld wordt. 
Max. aantal deeln.: 20  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap & professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ②④⑧⑮⑯⑰⑱⑳ 
 
 
5.04 Opioïden: een epidemie in de eerste lijn? 
Epidemie of niet, vast staat 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. 
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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.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: samenwerking 
Aan te bevelen voor:  ①②④⑧⑭⑮⑯⑰⑱❶ 
 
 
5.05 Hoe ondersteun je iemand die aan zelfmoord denkt 
Hoe signaleer je dat het niet goed gaat met iemand? Hoe vraag je dan of de ander 
misschien aan zelfmoord denkt? En wat kan je daarna zeggen? Hoe gaat zo’n gesprek? 
Hoe kan je helpen om de juiste hulp te vinden? Tijdens de workshop bespreken we 
feiten en cijfers over zelfmoord, leer je hoe je kan signaleren en zelfmoord 
bespreekbaar kan maken met respect voor de persoon. Je krijgt handvatten voor het 
gesprek, met do’s en dont’s. We bespreken hoe je kan doorverwijzen naar hulp en 
welke diensten 113 aanbiedt. 
                                                                                      
Docent:   een docent van 113 Zelfmoordpreventie  
Vorm:    informatief / vaardigheid  
Leerdoelen:  1. Het vergroten van kennis over suïcidaliteit.  

2. De deelnemers leren hoe je kan signaleren dat iemand 
mogelijk suïcidaal is en hoe je zelfmoord bespreekbaar kan 
maken met respect voor de persoon.  

   3. Leren hoe je kan helpen om de juiste hulp te vinden. 
Max. aantal deeln.: 30 
Hoofdcompetentie:  maatschappelijk handelen en preventie 
Nevencompetentie: communicatie 
Aan te bevelen voor:  ①②④⑥⑧⑨⑭⑮⑯⑱❶ 
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5.06 De wondere wereld van dementie 
Dementie is hard op weg volksziekte nummer 1 te worden. Het is te makkelijk om dat 
alleen aan de vergrijzing te wijden. Immers, ook het aantal jonge mensen met dementie 
neemt toe. Het grote publiek blijft dementie toch vooral associëren met ‘het grote 
vergeten’. Maar deze akelige hersenziekte uit zich in zoveel meer symptomen. Welke 
vormen van dementie zijn er eigenlijk? Hoe uiten deze vormen van dementie zich? Als 
we dementie kunnen herkennen, hoe zit het dan met onze vermogens om met de ziekte 
om te gaan? Dementie is een progressief verlopende ziekte, maar betekent dit dat we 
kansloos zijn wanneer het gaat om het bieden van behandeling? Waarom is het eigenlijk 
belangrijk om dementie in een vroeg stadium te onderkennen? Verpleegkundige 
dementiezorg Job van Amerongen neemt u mee door de wondere wereld van de 
dementie. 
                                                                                      
Docent:   Job van Amerongen, als verpleegkundige werkzaam voor  
    Brentano en de Zonnehuisgroep in Amstelveen. Binnen  
    Brentano als projectverpleegkundige dagbesteding, binnen  
    de Zonnehuisgroep als verpleegkundige voor de  
    dagbesteding voor jonge mensen met dementie. 
Vorm:    informatief / interactief / kennismaking / vaardigheid 
Leerdoelen:  1. Kennisverwerving over verschillende soorten dementie. 
   2. Onderkennen belang vroegsignalering dementie. 
    3. Mogelijkheden bieden tot toepassing verworven kennis. 
Max. aantal deeln.: 18 
Hoofdcompetentie:  professionaliteit en kwaliteit 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  ①②③④⑥⑦⑧⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑱⑳ 
 
 
5.07 Werk en gezondheid 
Werk is een belangrijke determinant van gezondheid. Zowel werk als het ontbreken 
ervan kan leiden tot fysieke of psychische klachten en vormt daarmee een belangrijk 
deel van de context van de patiënt. Het is dan ook van belang dat de huisarts het werk 
van de patiënt kent en alert is op een mogelijke wisselwerking tussen werk en 
gezondheid. In deze workshop richten we ons op de zorg die de huisarts kan bieden aan 
alle werkenden. En we gaan ook nog een stapje in de richting van wat de huisarts (of 
misschien een praktijkondersteuner) kan doen en de meerwaarde van arbo-curatieve 
samenwerking. Deze workshop is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).   
 
Docent:   Liesbeth Smits, bedrijfsarts  
Vorm:    discussie / informatief / interactief / kennismaking 
Leerdoelen:  1. Inzicht in de (on)gezonde kant van werk, preventie van  
    beroepsziekten en arbeidsongeschiktheid. 
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    2. Inzicht in de meerwaarde van arbo-curatieve  
    samenwerking in de huisartsenzorg. 
    3. Handvatten hoe deze samenwerking op te zetten in de  
    eigen regio. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen & samenwerking &  
    maatschappelijk handelen en preventie   
Nevencompetentie: communicatie & organisatie (en financiering) &  
    professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 

 
5.08 Tapen in de huisartsenpraktijk, een praktische workshop  
In veel praktijken wordt er door de assistent al getaped. Zo kan de patiënt direct in de 
praktijk geholpen worden. Heb jij ook altijd al willen leren tapen of heb je het lang niet 
meer gedaan? Tijdens deze actieve workshop leer je tapen. 
                                                                                      
Docent:   Simone Bot, triagist, docent DOKh  
Vorm:    praktisch 
Leerdoelen:  1. Vaardigheid tapen oefenen.  
    2. Wanneer mag je tapen. 
    3.  Adviezen geven rondom tapen/ enkelband letsel. 
Max. aantal deeln.: 30 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen & professionaliteit en  
    kwaliteit 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ④⑯⑳ 
 
 
5.09 Stressreductie d.m.v. uw hartritme 
In deze workshop staan de thema’s lichaamsbewustzijn en emotieregulatie centraal. 
Door middel van biofeedback op hartritme ervaren de deelnemers hoe ze omgaan met 
stress en hoe ze zichzelf in een meer optimale toestand kunnen brengen. De emWave® 
en Inner BalanceTM technologie geeft direct terugkoppeling over het effect van 
emoties op het hartritme. De effecten van diverse interventietechnieken zijn direct 
merkbaar, zichtbaar en meetbaar. Een waardevolle investering met een langdurig 
rendement. Ben je een professional en wil je jouw cliënten helpen en begeleiden in het 
omgaan met stress met wetenschappelijk gevalideerde technieken? 
 
Docent:   Ans Wiebosch, trainer/coach/assessor Ansro bv 
Vorm:    informatief / interactief / praktisch / kennismaking 
Leerdoelen:  1. Inzicht in stress. 
    2. Beheersen van stress. 
    3. Toepassen biofeedback. 
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Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  maatschappelijk handelen en preventie & professionaliteit  
    en kwaliteit  
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
5.10 Ongeboren en hulp nodig 
Een goede start is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Soms is er in de zwangerschap al 
sprake van problemen bij de ouders zoals gebruik van middelen of geweld. Deze ouders 
hebben een steun in de rug nodig. Wat kunt u eraan doen dat ongeboren kinderen 
beter beschermd worden? Drie ketenpartners gezamenlijk (GGD, Veilig Thuis en Raad 
voor de Kinderbescherming) geven met voorbeelden uit de praktijk de werkwijze en het 
belang aan van tijdig signaleren en samenwerken! Na afloop van de workshop weet u 
wat u van onze organisaties kan verwachten als het om uw patiënt gaat. Tot slot worden 
de nieuwe mogelijkheden toegelicht die de nieuwe wet verplichte GGZ biedt voor het 
ongeboren kind. 
 
Docenten:  Yrrah van der Kruit, senior beleidsadviseur, Raad voor de  
    Kinderbescherming 

Ellen van der Meer, beleidsadviseur GGD Hollands noorden  
Nienke Water, uitvoerend medewerker Veilig Thuis 

Vorm:    informatief / praktisch 
Leerdoelen:  1. Professional kan ongeboren kind (nog beter)  
    beschermen. 
    2. Professional weet (nog beter) wat er is te verwachten van  
    GGD, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  maatschappelijk handelen en preventie   
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen  
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5.11 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.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ④⑧⑨⑱⑲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


