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Agenda 2018

In 2018 bieden wij u de volgende scholingen aan:

Januari
9 jan Diabetische Voet Utrecht

Atoomweg 50
30 jan Kick off Het Nieuwe Zorgwerken Utrecht

Atoomweg 50

Februari
20 feb Scholing Ouderenzorg en Utrecht

advanced care* Atoomweg 50

Maart
29 maart Voedingsscholing ‘t Hofpoort ziekenhuis

koolhydraatbeperking Woerden, Zorgcirkels

April
Datum volgt Scholing Artrose Utrecht

Atoomweg 50

Mei
Datum volgt Spiegelbijeenkomst DM Utrecht

Atoomweg 50
16- 17 mei Duo-dagen Antonius LR
Datum volgt Professionele effectiviteit in Utrecht

persoonsgerichte zorg* Atoomweg 50

Juni
Datum volgt Caspir 6 Utrecht

Atoomweg 50
Datum volgt GGZ scholing* Utrecht 

Atoomweg



September
Datum volgt Langerhansscholing Utrecht

Atoomweg 50
Datum volgt Spiegelbijeenkomst VRM Utrecht

Atoomweg 50

Oktober
Datum volgt Spiegelbijeenkomst COPD Utrecht

Atoomweg 50
Datum volgt Ziektelastmeter en het spreekuur Utrecht

moderne COPD Atoomweg 50
31 okt GGZ scholing Utrecht 

Atoomweg 50

November
28 29 nov Duo-dagen Antonius Ziekenhuis

Woerden

*Bij voldoende interesse

De uitnodiging wordt u ongeveer 6 weken vantevoren toegestuurd per
post/ mail.



Beste collega’s!

Hierbij treft u de nieuwe regionale nascholingsagenda voor 2018 aan, een
co-productie van de WDH-NWU, ZorgNU en KetenzorgNU. Een mooi
overzicht van alle nascholingsaktiviteiten in Noord-West Utrecht het
komende jaar waardoor u al in een vroeg stadium uw keuze kan maken.
Ook vindt u wat achtergrondinformatie over de diverse nascholingen en
hun organisatoren. Wij vertrouwen erop 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 2018 toe!

Namens allen: Wouter Verboon (WDH), Eugen Zuiderwijk (Ketenzorg NU),
Gijsbertjan van Breukelen (ZorgNU)

SCHOLING WDH NWU

Informatie over de duodagen
Twee maal per jaar organiseert uw WDH duodagen: twee
nascholingsdagen met een identiek programma, waarbij het de bedoeling
is 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 bevorderd.
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.

• Willem Bos, Breukelen
• 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



Scholingen KetenzorgNU en ZorgNU
De nascholingen van Ketenzorg NU zijn gepland naar aanleiding van de
scholingsenquête. Een aantal data zijn voorlopig. Via de nieuwsbrief,
mailing en via de agenda op www.ketenzorgnu.nl verneemt u de definitieve
data.

Scholing Nieuwe Richtlijn Diabetische Voet
Op dinsdag 9 januari vanaf 17.30 uur worden de nieuwste inzichten over
voetzorg in de richtlijn diabetische voet helder neergezet. In deze scholing
bespreken diabetespodotherapeut Laura Eijsackers, kaderhuisarts
diabetes Diana Rietdijk en praktijkondersteuner Monique Bakker aan de
hand van casuïstiek de verbanden tussen Ulcus en PAV met u.
Onderzoekstechnieken zoals Doppler onderzoek worden gedemonstreerd
en geoefend. 

Kick off Het Nieuwe Zorgwerken
Welke voordelen levert dit op voor u en uw patiënt? Hierover krijgen u en
uw patiënt een concreet beeld tijdens deze grootse en interactieve Kick-Off
bijeenkomst op 30 januari. Onder andere Erik Gerritsen,
secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, zal zijn licht over Het Nieuwe Zorgwerken laten schijnen. Nicolette
van Warmenhoven van het Positive Health Institute neemt u mee in het
concept Positieve Gezondheid.

Voedingsscholing koohydraatbeperking
Harriet Verkoelen neemt u mee in de voedingsleer met als speerpunt
koolhydraat beperking. Sterk, Matig of Licht? Welke maat heeft uw cliënt?
Deze scholing wordt georganiseerd door Coöperatie Zorgcirkels te
Woerden.



Informatie over scholing Arthrose
Het hoofddoel van deze scholing is kwaliteitsverbetering in de artrosezorg
door de focus op leefstijl en multidisciplinaire eerstelijnszorg. Hierbij
vormen persoonlijke ervaringen van de klant en naasten het uitgangspunt.
Het Stepped Care principe is de medisch inhoudelijke leidraad en Positieve
Gezondheid is hierbij de basis. Aan de hand van casuïstiek wordt de
optimale inzet van de fysio uiteengezet in de rol van belangrijke nieuwe
ketenpartner.

Scholing ouderen en advanced care planning
Hoe signaleer je welke kwetsbare oudere gebaat is bij deze intensieve
multidisciplinaire zorg? Hoe betrek je de mantelzorger bij deze aanpak en
welke afspraken maak je met elkaar? Hoe richt je deze werkprocessen in?
Deze scholing is gericht op concrete samenwerking als team waarbij het
case management wordt ingericht vanuit de hulpvraag van de patiënt.

Scholing GGZ
Scholing POH GGZ:  het thema "Samenwerking tussen huisarts en POH
GGZ."  De Samenwerking van teams in dit veranderende werkveld.
Op deze avond zullen we stilstaan bij de basis ingrediënten die nodig zijn
bij op het gang brengen en houden van een optimale samenwerking. Aan
de hand van actuele casuïstiek ingedeeld per doelgroep krijgt u op
interactieve wijze inzicht in de werkprocessen binnen de teams die de POH
GGZ inzetten. In oktober is een vervolgscholing gepland. Over de invulling
van deze avond worden de betreffende zorgverleners in de loop van het
jaar geïnformeerd.

Informatie over opvolgavond Langerhans
Deze vanuit de Dihag en Langerhans georganiseerde en geaccrediteerde
diabetes scholing wordt aangeboden vanuit KetenzorgNU. Er is ruim
aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen. Tevens wordt dit jaar
ingezoomd op diabetes en depressie, LADA en HAP casuïstiek. 



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. Daarnaast wordt veel inhoudelijke en actuele
informatie besproken. Er is veel gelegenheid voor uitwisseling en er zal een
speerpunt worden gekozen om nader op in te zoomen. Doelgroep: Het
multidisciplinaire zorgteam DM, COPD en VRM. 

Informatie over de Caspir scholing
De Caspir cursus bestaat uit een basis scholing (1 t/m 5) en daarna een
herhalingsmodule. Veel leden van de coöperatie ZorgNU hebben al de
Caspir basis scholing gevolgd. Deze is nodig om bij het starten met
ketenzorg COPD de spirometrie te kunnen beoordelen. 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 professionele effectiviteit, Persoonsgerichte Zorg en
ziektelastmeter
Om de Ziektelastmeter en het Individuele Zorgplan digitaal toegankelijk te
maken voor patiënten zal scholing worden aangeboden vanuit de
verschillende werkgroepen. Coaching en positieve gezondheid hebben
hierbij de hoofdrol. Via de nieuwsbrief, mailing en via de agenda op
www.ketenzorgnu.nl verneemt u de definitieve data.



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


