
 

 

 

 

Schema lezingen en workshops Dag van de Eerstelijn - woensdag 15 januari 2020
12.00-13.00

13.00-14.00 1

1.01                                              

Jouw unieke brein! 

Over het efficiënte 

onbewuste

1.02                                       

De moedige 

zorgverlener

n
e

tw
e

rk
ro

n
d

e

14.10-15.10 2

2.01                                          

Aan de s lag met 

Pos i tieve 

Gezondheid in de 

Noordkop

2.02                                    

Kwetsbare ouderen, 

... een 

vanzel fsprekend 

begrip?! 

2.03                                              

Zou ze besneden 

zi jn? Betere zorg aan 

besneden vrouwen

2.04                                            

5 ta len der l iefde - 

weet je gewaardeerd

2.05                                   

Mi jn patiënt heeft 

zich ziekgemeld en 

moet naar de 

bedri jfsarts . Wat i s  

de rol  van de 

bedri jfsarts? 

2.06                                    

Krassen, sni jden, 

s l ikken, niet a lweer 

oh nee!  Wat kunnen 

we ermee?

2.07                                       

Wat een hoog-

begaafde patiënt 

anders  maakt en 

waarom niet a l les  

een probleem is .

2.08                                    

Herken ji j 

mensenhandel?

2.09                                  

De ass is tente van de 

toekomst! 

2.10                                     

Ga  je mee op 

wi jksafari? 

2.11                         

Signalering huisel i jk 

geweld in de 

zwangerschap

2
.1

3

15.10-15.40 

15.40-16.40 3

3.03                                 

Vrouwenbesni jdenis , 

wat heb ik ermee te 

maken?

3.04                                               

Zie ji j wat er bi j je 

col lega  speelt?

3.05                                     

Leiden zonder l i jden 

3.06                                   

De lange 

termi jngevolgen van 

partydrugs  

3.07                                    

Personen met 

verwar(ren)d gedrag 

3.08                                    

ICPC, ADEPD, AVG en 

OPEN

3.09                                   

Botvangen –zachte 

botten harde actie! 

3.10                                        

Maak werk van 

verl ies ! 

Profess ioneel  

begeleiden bi j 

verl ies - en 

rouwprocessen

3.11                                    

Preconceptiezorg; 

hoe bereik je de 

doelgroep?

3.12                           

Kinder- en baby 

reanimatietra ining 3
.1

3

16.50-17.50 4

4.03                                        

SBB. Wie zi jn wi j en 

wat kunt u ermee? 

4.04                                            

Steun van col lega’s  

bi j ca lamitei t of 

klacht?

4.05                                     

De “sneltrein” na  de 

diagnose 

borstkanker, waar i s  

het eindstation?

4.06                                     

Schi ldkl ierziektes  en  

zwangerschap

4.07                                 

Col legiaa l  support, 

wie i s  er voor jou?

4.08                                         

Toon je betrokken-

heid bi j een gezin in 

de regionale 

verwi js index VIN! 

4.09                                  

Standaard? Iedere 

diabetespatiënt i s  

speciaa l !

4.10                                     

Medicatiegebruik in 

de eerste l i jn na  een 

bariatrische ingreep 

4.11                                       

Kind in de knel  

4.12                                        

Gatver, wat zie ji j 

erui t! 4
.1

3

17.50-18.30

18.30-19.30 5

5.03                                       

Een huid a ls  

perkament…. 

5.04                                     

Opioïden: een 

epidemie in de 

eerste l i jn?

5.05                                       

Hoe ondersteun je 

iemand die aan 

zel fmoord denkt 

5.06                                      

De wondere wereld 

van dementie 

5.07                                        

Werk en gezondheid

5.08                                    

Tapen in de 

huisartsenprakti jk, 

een praktische 

workshop 

5.09                               

Stressreductie d.m.v. 

uw hartri tme

5.10                              

Ongeboren en hulp 

nodig 

5.11                                

Acute 

kindergeneeskunde: 

hoe herken ik een 

ziek kind?

19.40-20.40 6

6.03                                     

Seps is : in de top drie 

van ca lamitei ten  

6.04                                 

Typische 

gynaecologische 

problemen van de 

oudere vrouw

6.05                                       

Li ttekenbehandel ing 

….. er zi jn meer 

mogel i jkheden dan u 

denkt!

6.06                                           

Fi theid na  een CVA; 

wanneer zel fs  

aankleden a l  

topsport i s  

6.07                                       

Schol ing zinvol  voor 

de hele prakti jk? 

Maak een 

schol ingsplan! 

6.08                                  

Laat zien wie je bent. 

Dress  to impress!!!

6.09                                   

Specia ls  op de 

huisartsenpost

6.10                                   

Wat zegt jouw DNA 

over pi l len en 

voeding?

6.11                                   

Waarom is  EMDR 

zo'n succes?

6.12                                 

Dys jes  en datjes , 

kleine afwi jkingen 

en dysmorfiën in de 

prakti jk

20.40-21.15 borrel

koffie- & theepauze

dinerbuffet

borrel

Ontvangst met koffie, thee en een broodjeOntvangst met koffie, thee en een broodje

5.01 / 6.01 blokcursus    

Doe ji j het met of 

zonder? (…feedback) 

workshop voor 

triagis ten 

3.02 / 4.02 blokcursus    

De enige bl ik die kan 

doden is  de 

kl inische bl ik. 

Herkennen en 

behandelen van een 

vi taa l  bedreigde 

patiënt?  

5.02 / 6.02 blokcursus    

Stop de bloeding, red 

een leven

3.01 / 4.01 blokcursus                                                          

Oh zuster….niet zo 

strak doen hoor! Met 

welk druk leg ji j een 

zwachtel  aan? Dit en 

méér over 

compress ietherapie

koffie- & theepauze

dinerbuffet


