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Ronde 6:  19.40 – 20.40 uur  
 

 
5.01/6.01 Doe jij het met of zonder? (…feedback) Workshop voor triagisten  
Dit betreft een blokcursus die start in ronde 5 (zie bij ronde 5). 
 
5.02/6.02 Stop de bloeding, red een leven  
Dit betreft een blokcursus die start in ronde 5 (zie bij ronde 5). 
 
 
6.03 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 huisartsenposten. 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:   Ineke Kagenaar, kaderhuisarts Spoedzorg en staflid bij DOKh 
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.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen & kennis en   
    wetenschap  
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ⑧⑰⑱ 
 
 
6.04 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/bekkenbodemfysiotherapeut/  
  tweede lijn.       
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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.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen   
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  ④⑦⑧⑯⑰⑳ 
 
 
6.05 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:  Thijs Hendriks MSc, physician assistant Amsterdam UMC,  
    afdeling plastische chirurgie 
    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.: 60  
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen  
Nevencompetentie: kennis en wetenschap  
Aan te bevelen voor:  ④⑧⑯⑳ 
Let op: deze workshop is ook gegeven op de Dag van de Eerstelijn in de Meervaart. 
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6.06 Fitheid na een CVA; wanneer zelfs aankleden al topsport is  
Voor mensen die een CVA hebben gehad is een goede fitheid een belangrijke 
voorwaarde voor herstel. Na een CVA is de fysieke fitheid van patiënten vaak fors 
verminderd. Daarnaast kosten dagelijkse activiteiten hen meer energie. Wie nog steeds 
denkt dat rust de beste weg naar herstel is, komt bedrogen uit. In deze workshop leert 
u o.a. dat kracht- en conditietraining een veilige, haalbare en effectieve manier is om 
de fitheid te verbeteren. 
                                                                                      
Docent:   dhr. Floor Groot, sportarts Sport- en Beweegkliniek /  
    Heliomare / KNVB  
Vorm:    discussie / informatief / interactief / praktisch /  
    kennismaking / vaardigheid 
Leerdoelen:  1. Niet alleen de fitheid is afgenomen na een CVA. Ook de  
    dagelijkse activiteiten kosten patiënten veel meer energie.  
    2. Rust is geen weg naar herstel. Een te lage belasting zorg  
    voor een trager herstel. 
    3.  Kracht- en conditietraining is een veilige, haalbare en  
    effectieve manier om de fitheid te verbeteren na een CVA. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen   
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ④⑦⑧⑪⑫⑬⑮⑰⑳❶ 
 
 
6.07 Scholing zinvol voor de hele praktijk? Maak een scholingsplan! 
Elke zorgverlener heeft te maken met nieuwe ontwikkelingen in kennis/onderzoek en 
werkwijze in het vak.  Om op de hoogte te blijven zal elke zorgverlener regelmatig 
scholing volgen. Echter, uit onderzoek is bekend dat men het liefst scholing volgt in 
interesses en juist onderdelen mijdt die men moeilijk of minder interessant vindt.  
Daarnaast werken steeds meer verschillende disciplines met elkaar samen waarbij 
wijzigingen naar aanleiding van een scholing qua werkwijze dan op elkaar afgestemd 
zouden moeten worden. Hoe ga je binnen een samenwerkingsverband om met 
scholingswensen van de diverse medewerkers? Hoe kun je zorgen dat het geleerde 
efficiënt gedeeld wordt in de praktijk en in de werkwijze binnen de praktijk ingebed 
wordt. Maak elk jaar een scholingsplan. Hoe? Dat leert u in deze workshop. 
 
Docent:   Hetty Cox, huisarts, medisch directeur DOKh 
Vorm:    discussie / interactief / oefenen in werkafspraken 
Leerdoelen:  1. Inzicht in voorwaarden voor efficiënte wijze van scholing  
    binnen een samenwerkingsverband. 
    2. Inzicht in het maken van een scholingsplan. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  professionaliteit en kwaliteit 
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Nevencompetentie: organisatie (en financiering) 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen 
 
 
6.08 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.: 60  
Hoofdcompetentie:  communicatie 
Nevencompetentie: professionaliteit en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  alle doelgroepen (voor iedereen die vrije kledingkeuze  
    heeft) 
 
6.09 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.: 20 
Hoofdcompetentie:  communicatie 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie & professionaliteit  
    en kwaliteit 
Aan te bevelen voor:  ⑱ 
 
 
 



 5 

6.10 Wat zegt jouw DNA over pillen en voeding? 
Een workshop waar je meer leert over welke invloed jouw DNA heeft op de 
geneesmiddelen die je gebruikt en de voeding die je eet. In het DNA zitten verschillende 
processen verankerd die een hevige of averechtse reactie kunnen geven op specifieke 
medicijnen en voedingsstoffen. In deze workshop zullen we ingaan op de manier 
waarop je als zorgverlener gepersonaliseerd advies kan geven aan je patiënten/cliënten 
over geneesmiddelen en voeding. 
                                                                                      
Docent:   Fauzia Chitanie, apotheker MyGenta B.V./Apotheek Bonsen  
    Hoek Hellevoetsluis  
Vorm:    informatief / interactief / praktisch  
Leerdoelen:  1. Wat kan je met farmacogentica bij jouw patiënten.
    2. Wat kan je met nutrigenomics bij jouw  
    patiënten/cliënten.  
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen & kennis en   
    wetenschap 
Nevencompetentie: maatschappelijk handelen en preventie 
Aan te bevelen voor:  ①②③④⑧⑨⑭⑮⑯⑰⑱⑲ 
 
 
6.11 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.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen  
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ❶③④⑥⑦⑧⑨⑪⑭⑰⑲ 
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6.12 Dysjes en datjes, kleine afwijkingen en dysmorfiën in de praktijk 
Door goed te  kijken naar kleine kinderen kom je soms afwijkende uiterlijke aspecten 
tegen en dan? Wat te doen bij bijvoorbeeld vernauwde voorhuid, niet ingedaalde 
testikels, hemangiomen? Waar passen dysmorfe kenmerken bij? Allemaal geen 
levensbedreigende zaken maar wel dagelijkse praktijkperikelen die makkelijk lijken 
maar dat niet altijd zijn. 
 
Docent:   Dirk-Jan van Zuidam, kinderarts RKZ Beverwijk 
Vorm:    discussie / informatief / interactief / praktisch 
Leerdoelen:  1. Do’s en dont’s bij kleine kwalen. 
    2. Herkennen bekende syndromale afwijkingen. 
Max. aantal deeln.: 60 
Hoofdcompetentie:  medisch (en vakinhoudelijk) handelen 
Nevencompetentie: kennis en wetenschap 
Aan te bevelen voor:  ⑧⑨⑩⑱⑲ 

 


