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Agenda 2017

In 2017 bieden wij u de volgende scholingen aan:

Januari
24 jan VRM spiegelbijeenkomst: Utrecht

17.30-20:15 KetenzorgNU Atoomweg 50

Februari
21 feb Ksyos en Therapieland* Utrecht

Werkgroep GGZ Atoomweg 50

Maart
9 maart Spiegelbijeenkomst Diabetes Utrecht

17:30-21:15 KetenzorgNU Atoomweg 50
28 maart Voedings advies Utrecht

17.30-21.30 KetenzorgNU Atoomweg 50

April
19 april Scholing “huisarts en gemeente” Vinkeveen

17:30- 21:00 De Boei
Datum volgt Advanced care planning* Utrecht

Werkgroep ouderen Atoomweg 50

Mei
Datum volgt Burn out* Utrecht

Werkgroep GGZ Atoomweg 50

Juni
6 juni Langerhans opvolgavond (CLE) Utrecht

KetenzorgNU Atoomweg 5
Datum volgt Caspir 6* Utrecht

KetenzorgNU Atoomweg 50

Juni
14-18 juni Duodagen Riga

WDH Noordwest Utrecht Letland
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September
Datum volgt Stoppen met roken* Utrecht

KetenzorgNU Atoomweg 50
Datum volgt Scholing Het Nieuwe Zorgwerken Utrecht

KetenzorgNU Atoomweg 50

Oktober
Datum volgt Spiegelbijeenkomst COPD Utrecht

KetenzorgNU Atoomweg 50
Datum volgt Depressie*

Werkgroep GGZ

November
29-30 nov Duodagen Hofpoort Ziekenhuis

WDH NW Utrecht
Datum volgt Diabetische voet* Utrecht

KetenzorgNU Atoomweg 50
Datum volgt Imis* Utrecht

KetenzorgNU Atoomweg 50

Datum volgt Huisartsensymposium Hofpoort Ziekenhuis

*Bij voldoende interesse

Uitnodiging en wijze van inschrijving wordt u ongeveer 6 weken
tevoren toegestuurd per post/ mail.
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Beste collega’s!

Hierbij treft u de nieuwe regionale nascholingsagenda voor 2017 aan, een
coproductie van de WDH-NWU en KetenzorgNU. Een breed overzicht van
alle nascholingsactiviteiten in Noordwest Utrecht het komende jaar. U kunt
al in een vroeg stadium uw keuze maken. Hieronder vindt u
achtergrondinformatie over de diverse nascholingen en hun organisatoren.
Wij hopen van harte dat er veel van uw gading bij zit en zien ernaar uit
elkaar weer regelmatig te treffen!

Wij wensen u allen een heel goed, gezond en educatief 2017 toe!

Namens allen: Wouter Verboon (WDH), Eugen Zuiderwijk (KetenzorgNU),
Mijndert Pon (ZorgNU)

SCHOLING WDH NWU
Riga. Dit jaar weer de lang verwachte nascholing in het buitenland, Riga,
de bijzondere hoofdstad van Letland. Dit is een historische lokatie met veel
cultuur en muziek. We hebben het duo principe dit keer los gelaten ivm het
aantal aanmeldingen. Schrijft u zich via deze link
https://www.vvaa.nl/qualitytime/wdhriga in. Zie verder de uitnodiging van de
WDH dd 13/12/16.
Informatie over de duodagen november.
Het is de bedoeling dat de ene helft van de huisartsen de ene dag komt
met waarneming door de andere huisartsen en de volgende dag andersom.
Op die manier wordt de solidariteit en de samenhang binnen de regio
optimaal bevordert. In overleg met de Coöperatie komen actuele
onderwerpen aan het bod. Als je een onderwerp graag behandeld zou zien,
neem contact op met de WDH.

• Cobi Bleeker, Maarssen
• Wil Bosboom, de Meern
• Mariska van Eenige, Leidsche Rijn
• Jouke Hanje, Montfoort
• Lonneke Hegeman, Vinkeveen 
• Peter van Koningsbruggen, Maarssen
• Phons Link, Mijdrecht
• Wouter Verboon, Woerden, voorzitter
• Lies Visser, Leidsche Rijn
• Erik Wins, Woerden, penningmeester
• Camilla Pierrot, Vinkeveen, plaatselijk coördinator
• Susan de Wolf, secretaresse
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Informatie over het Huisartsensymposium 

Opzet: groot netwerkmoment voor specialisten en verwijzers uit de regio.
Onderwerp is wisselend. Accreditatie wordt aangevraagd door het ZHZ.
Aansluitend aan het symposium vindt diner plaats. 
Onderwerp 2017: actuele NHG-Richtlijnen.

Deelnemers Commissie Huisartsensymposium:
Jack Beck (uroloog)
Jeroen Becker (gynaecoloog)
Margreet Koot (apotheker)
Alie Schuitemaker (neuroloog)
Helene Bulder (HRM adviseur)
Dorien Houben
Nienke Spithoven-vd Bosch (relatiebeheerder huisartsen/beleidsadviseur)

Meer zorg, minder werk: huisarts & gemeente. 

Wat kan de gemeente in de huisartsenpraktijk betekenen wat betreft de
dagelijkse zorg op psychisch, sociaal en organisatorisch gebied? 
Een avond symposium in samenwerking met gemeente de Ronde Venen.
Aan bod komen: ontwikkelingen op het gebied van de jeugdzorg (inzet
jeugd POH in de praktijk). Het sociaal team/sociaal domein: voor welke
problemen kunnen zij ingeschakeld worden? Praktische tips bij casuïstiek. 
Door dit symposium leren huisartsen en gemeente elkaar beter kennen en
weten elkaar hierna beter te vinden. 

Voor dit symposium wordt het hele praktijkteam uitgenodigd: huisartsen,
assistentes en POH. Praktijken buiten gemeente de Ronde Venen zijn ook
van harte welkom. 

Accreditatie is aangevraagd voor 2 punten, ook voor assistentes. 
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SCHOLINGEN KETENZORGNU
Veel van de scholingen van KetenzorgNU zijn onder voorbehoud gepland.
Bij voldoende animo worden de nascholingen georganiseerd. In oktober
hebben we opgehaald wat de scholingswensen zijn. Met uw input is het
scholingsprogramma voor 2017 samengesteld.

Informatie over opvolgavond Langerhans
Deze vanuit de Dihag en Langerhans georganiseerde diabetes scholing,
met speciefieke casuïstiek op het gebied van complexe dagcurves
behandelt altijd de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de
eerstelijnszorg bij DM. Deze scholing wordt aangeboden door
KetenzorgNU. Doelgroep: praktijkteam DM.

Informatie over de Voedingsscholing
Voedingsadviezen op maat. Aan de hand van de richtlijnen NDF en de
schijf van vijf wordt met behulp van de nieuwste inzichten de zin en onzin
van voedingsadviezen besproken. Van elk type keten patiënt wordt
casuïstiek besproken. Deze scholing wordt aangeboden door KetenzorgNU
in samenwerking met Vialente.

Informatie over de spiegelbijeenkomsten 
Voor de lopende ketens COPD, DM en VRM wordt jaarlijks een
geaccrediteerde spiegelbijeenkomst georganiseerd door de
kwaliteitswerkgroepen van KetenzorgNU. Hier worden de cijfers van de
zorggroep gepresenteerd en kunt u deze cijfers vergelijken met die van de
eigen populatie. Er is veel gelegenheid voor uitwisseling. Doelgroep: Het
multidisciplinaire team DM, COPD en VRM.

Informatie over de Caspir scholing
Veel leden van de coöperatie Zorg Nu hebben al de Caspir basis scholing
gevolgd. De geaccrediteerde herhaalmodule (6) zal bij voldoende interesse
aangeboden worden. Via de nieuwsbrief, mailing en via de agenda op
www.ketenzorgnu.nl verneemt u de definitieve data. 

Informatie over IMIS training
Om het gebruik van inhalatiemedicatie te stroomlijnen organiseert
KetenzorgNU de training IMIS inhalatiemedicatie. Doelgroep: De
praktijkondersteuner, de praktijkverpleegkundige. Bij voldoende interesse
van huisartsen voor de cursus zal de eveneens geaccrediteerde
praktijkteamvariant van de scholing worden aangeboden. 
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Ksyos en Therapieland 
De werkgroep GGZ organiseert deze scholing voor de praktijkteams GGZ
die werken met Ksyos en Therapieland. Deze scholing is aanvullend op de
scholingen die in de prakrijken zijn gegeven met veel ruimte voor vragen.
Met uitleg voor startende praktijken en management informatie en
casuïstiek vanuit praktijken die al met therapieland werken. 

Burn Out
Tijdens deze scholing ervaart u actuele behandelinzichten en de ins en
outs over samenwerking binnen het netwerk. Via de nieuwsbrief, mailing en
via de agenda op www.ketenzorgnu.nl verneemt u de definitieve data.
Doelgroep Praktijkteam GGZ.

Advanced care planning
De werkgroep ouderen organiseert deze actuele scholing bedoeld voor het
praktijkteam ouderenzorg. Definitie advanced care planning: Proces waarbij
een patiënt, in gesprek met de zorgverleners, familie en andere belangrijke
mensen, beslissingen neemt over zijn/haar toekomstige gezondheidszorg
als hij/zij dit zelf niet meer kan. Dit proces informeert de patiënt en geeft en
geeft hem/haar de regie over zijn/haar huidige en toekomstige behandeling.
Via de nieuwsbrief, mailing en via de agenda op www.ketenzorgnu.nl
verneemt u de definitieve data.

Depressie
De werkgroep GGZ organiseert deze actuele scholing bedoeld voor het
praktijkteam GGZ. Speerpunt vormt de samenwerking binnen de eerste en
binnen de tweedelijn. Via de nieuwsbrief, mailing en via de agenda op
www.ketenzorgnu.nl verneemt u de definitieve data.

Persoonsgerichte zorg, motivatie vergroten en coachen
Zelfmanagement stimuleren vanuit gezamenlijke besluitvorming in de
spreekkamer. Welke tools en gesprekstechnieken kun je inzetten?
Doelgroep: Behandelteams DM, COPD en VRM. Via de nieuwsbrief, mailing
en via de agenda op www.ketenzorgnu.nl verneemt u de definitieve data.

Informatie over stoppen met roken
Hoe ondersteun je dit? Welke medicijnen en welke technieken kun je
aanbieden om dit optimaal te ondersteunen? Deze, en andere vragen worden
beantwoord tijdens de vernieuwde geaccrediteerde cursus stoppen met
roken versie 2016. Doelgroep: praktijkteam. Via de nieuwsbrief, 
mailing en via de agenda op www.ketenzorgnu.nl verneemt.
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Coöperatie Zorg NU / KetenzorgNU 
Atoomweg 50 l 3542 AB Utrecht l www.ketenzorgnu.nl

WDH NWU 
Sleper 50 l 3448 WJ Woerden l www.wdhnwu.nl
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