
 1 

Dag van de Eerstelijn Bestsellers 
Online via Zoom – januari & februari 2021 

 
 
 
 

 
 

 
1 plenaire aftrap “Smalltalk survival”  

&  
15 workshops 
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Dag van de Eerstelijn 
Bestsellers 2021 

 
 
 
Makkelijker kunnen we het niet maken, veiliger overigens ook niet! 
Traditiegetrouw als we zijn, organiseren we ook dit jaar weer een Dag van de 
Eerstelijn maar dan wel net even anders. 
Wij passen ons aan net als iedereen zich tijdens deze pandemie aanpast. Soms 
gaat dat aanpassen als vanzelf, soms kost dat moeite en vergt het veel energie 
en roept het misschien wel weerstand op. 
En toch zullen we moeten. Iedereen zowel privé als op werkgebied op zijn of 
haar eigen manier. 
Ook DOKh past zich aan. Wij doen dat op onze manier. Niet door een traditie 
los te laten maar wel door deze anders vorm te geven. 
Graag nodigen wij je uit om deel te nemen aan de Dag van de Eerstlijn; de 
bestsellers online 
 
Maak er net als voorgaande jaren weer een online uitje van met collega’s, 
verander met ons mee en laat de traditie van het nascholen niet los. 
We ontmoeten je graag digitaal en trappen af met een les smalltalk verzorgd 
door Iris Posthouwer.  
Daarna maak je zelf een keuze uit ons online aanbod. Alle workshops zijn met 
zorg geselecteerd, er is een zeer divers aanbod voor alle beroepsgroepen. 
Precies zoals je van ons gewend bent. 
 
Tot op de Zoom!  
 
Mede namens alle medewerkers en docenten, 
José Lentz, algemeen directeur DOKh 
 
 

 
 
 
 



 3 

Dag van de Eerstelijn 
Bestsellers 2021 

 
 
Thema 
Bestsellers: de best lopende workshops van de Dag van de Eerstlijn uit 2019 en 2020 
 
 
Online workshops/bewijs presentie 
De workshops worden online via Zoom gegeven dus u kunt deze 
vanuit huis volgen.  
U krijgt voor elke avond waarop u intekent een week van 
tevoren de link voor de workshop(s) per mail toegestuurd. 
 
Let wel: u bent er zelf verantwoordelijk voor dat zowel uw geluid, speaker en camera 
op uw computer of tablet werken. Uw camera dient aan te staan en uw eigen volledige 
naam dient zichtbaar te zijn. Dit is als het ware uw handtekening voor presentie. Voor 
aanwezigheid maken wij een schermafbeelding van de deelnemerslijst en deze wordt 
(in het kader van de AVG) alleen voor accreditatie gebruikt. 
 
 
Kosten 
U betaalt, afhankelijk van het aantal avonden/workshops waarvoor u kiest, het 
volgende bedrag: 
€   80,00  voor alléén de plenaire aftrap op wo. 13 januari 2021  
€ 115,00  voor de plenaire aftrap op wo. 13 januari 2021 + 1 avond  
€ 190,00  voor de plenaire aftrap op wo. 13 januari 2021 + 2 avonden 
Wilt u nog meer avonden deelnemen, dan wordt per avond € 75,- meer berekend. 
Aios krijgen € 25,00 korting op bovengenoemd totaalbedrag. 
 
Schrijft u later in (nádat de plenaire aftrap op 13 januari 2021 geweest is), dan betaalt 
u € 80,00 per avond. Het is niet mogelijk om voor slechts één workshop op één avond 
in te tekenen. 
Bij het afgeven van een automatische incasso krijgt u € 5,00 korting op 
bovengenoemd tarief. Inschrijving loopt via de DOKh-website.  
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Onderwerpen, data & tijden 
 

 
 
 
 

datum tijdstip Onderwerp

woensdag 13 januari 2021 19.00-21.00 uur
Plenaire aftrap "Smalltalk survival", het waarom en hoe van 
de gesprekken tussendoor.

18.45-19.45 uur Opioïden: een epidemie in de eerste lijn?

19.45-20.00 uur korte pauze

18.45-19.45 uur Sepsis

19.45-20.00 uur korte pauze

20.00-21.00 uur Waarom is EMDR zo'n succes?

18.45-19.45 uur Typische gynaecologische problemen van de oudere vrouw

19.45-20.00 uur korte pauze

20.00-21.00 uur Littekenbehandeling….. er zijn meer mogelijkheden dan u denkt!

18.45-19.45 uur De kracht van onbewerkt plantaardige voeding (totaal 2 uur)

19.45-20.00 uur korte pauze

20.00-21.00 uur vervolg De kracht van onbewerkt plantaardige voeding

19.45-20.00 uur korte pauze

20.00-21.00 uur  Leiden zonder lijden

18.45-19.45 uur Acute kindergeneeskunde: hoe herken ik een ziek kind?

19.45-20.00 uur korte pauze

20.00-21.00 uur Hoe zat ‘HET’ ook alweer?

19.45-20.00 uur korte pauze

20.00-21.00 uur Botvangen – zachte botten harde actie! 

18.45-19.45 uur Gatver, wat zie jij eruit! 

19.45-20.00 uur korte pauze

20.00-21.00 uur Laat zien wie je bent. Dress to impress!!!

Specials op de huisartsenpost

Kwetsbare ouderen, ... een vanzelfsprekend begrip?! 

Standaard? Iedere diabetespatiënt is speciaal!

donderdag 11 februari 2021

18.45-19.45 uur

20.00-21.00 uur

18.45-19.45 uur

dinsdag 2 februari 2021

donderdag 4 februari 2021

dinsdag 9 februari 2021

dinsdag 19 januari 2021

donderdag 21 januari 2021

dinsdag 26 januari 2021

donderdag 28 januari 2021
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Voor wie zijn de workshops bedoeld? 
● Apothekers 
● Apothekersassistenten 
● Diëtisten 
● Doktersassistenten 
● Echoscopisten 
● Eerstelijns psychologen 
● Fysiotherapeuten 
● Huisartsen 
● Jeugdartsen 
● Kraamverzorgenden 
● Logopedisten 
● Manueel therapeuten 
● Oefentherapeuten 
● Praktijkmanagers 
● Praktijkondersteuners-GGZ 
● Praktijkondersteuners-ouderenzorg 
● Praktijkondersteuners-S 
● Specialisten ouderengeneeskunde 
● Triagisten 
● Verloskundigen 
● Wijk)verpleegkundigen/verzorgenden 
 
Bij elke workshop staat vermeld voor welke beroepsgroep de workshop bedoeld is.  
Beleidsmedewerkers eerstelijn en laatstejaars studenten in opleiding van één van 
bovengenoemde disciplines zijn ook van harte welkom. 
 
Iedereen mag zich voor elke workshop inschrijven. Houd er wel rekening mee dat 
sommige workshops gemaakt en voorbereid zijn voor bepaalde beroepsgroepen. De 
inhoud van de workshop is dan toegespitst op die specifieke beroepsgroep(en). 
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Inschrijving 
Inschrijven voor de Dag van de Eerstelijn kan op onze website:  
 

www.dokh.nl 
 
Na online inschrijving ontvangt u direct een 
ontvangstbevestiging op het door u aangegeven e-mailadres.  
Zodra het secretariaat uw inschrijving heeft verwerkt, 
ontvangt u op datzelfde e-mailadres een definitieve 
bevestiging van uw inschrijving met daarin vermeld de 
workshops waarop u bent ingedeeld. 
Heeft u deze definitieve bevestiging tien werkdagen na uw 
inschrijving nog niet ontvangen? Bel dan even met DOKh! 
 
 
Annuleren en annuleringsvoorwaarden 
Tot en met woensdag 23 december 2020 kunt u kosteloos annuleren. 
Dit kan uitsluitend per mail aan Brigitte Dolderman: bdolderman@dokh.nl. 
Bij annulering ná woensdag 23 december 2020 vindt geen restitutie van het cursusgeld 
meer plaats en bent u verplicht de dan nog openstaande factuur/incasso te voldoen.  
Bij inschrijving gaat u automatisch akkoord met deze annuleringsvoorwaarden. 
  
 
Hoofd- en nevencompetenties van de workshops 
De CanMEDS systematiek is een eenduidige 
systematiek om specialistische deskundigheid en 
competenties van de verschillende 
beroepsbeoefenaren in een multidisciplinair team te 
omschrijven. Er wordt onderscheid gemaakt in 
functioneren volgens zeven competentie gebieden. 
De hoofd- en nevencompetenties staan per 
workshop benoemd.  

 



 7 

Accreditering/bewijs presentie 
1 uur per workshop, totaal 2 uur per avond. 
Let wel: aangezien het hier om online workshops gaat, dient uw camera aan te staan 
en uw eigen volledige naam zichtbaar te zijn.  
Aangezien dit frontaal onderwijs betreft zal ter controle van deelname door de docent 
een aantal vragen gesteld worden gedurende de avond. Dit kan gaan om inhoudelijke 
vragen, maar ook om bijv. poll-vragen. Tijdens de training ontvangt u van ons een 
evaluatie met korte posttoets. Deze dient u voor toekenning van accreditering voor 
het einde van de training digitaal te beantwoorden. Alléén dan worden de 
accreditatie-uren toegekend.   
 
Voor alle doelgroepen geldt dat de uren bij het algemene deel vermeld staan. 
 
Accreditering is toegekend en aangevraagd in de volgende registers voor de volgende 
beroepsgroepen: 
 

Register beroepsgroepen Status 2 uur per 
avond 

ABC1 Huisartsen, Specialisten 
ouderengeneeskunde  

Geaccrediteerd 2 

ADAP Diëtisten, Ergotherapeuten, 
Logopedisten, Oefentherapeuten 

Geaccrediteerd 2 

Kabiz Doktersassistenten, Triagisten Geaccrediteerd 2 
KNOV Verloskundigen  Aangevraagd  2 
LVPOH POH-ggz Aangevraagd 2 
NVVPO POH somatiek Aangevraagd  2 

 
Wij kunnen u alleen registreren in één van genoemde registers als wij in het bezit zijn 
van uw juiste registratienummer.  
Bent u niet geregistreerd in één van genoemde registers, dan zult u van ons uiterlijk 
medio maart 2021 digitaal een bewijs van deelname ontvangen met daarop de 
workshops die u gevolgd heeft. 
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Coördinatie vanuit DOKh  072 – 527 91 00 
Programma/docenten:  Brigitte Dolderman  
     Relatiemanager en Coördinator DKB 
     bdolderman@dokh.nl 
 
Inschrijvingen/bevestigingen: secretariaat@dokh.nl 
 
Programmacommissie:   
Simone Bot  Coördinator POH DOKh en doktersassistente 
Hetty Cox  Huisarts en Onderwijsadviseur DOKh 
Brigitte Dolderman Relatiemanager en Coördinator DKB  
José Lentz-Peters  Algemeen Directeur DOKh 
Femke Moerbeek Jurist en kwaliteitsadviseur DOKh 
 
 
 
 
 

 


