
WDH Noordwest Utrecht
en KetenzorgNU

wensen u een 

uitdagend en 

educatief 2019



Agenda 2019

In 2019 bieden wij u de volgende scholingen aan:

Januari t/m november ‘19
Caspir 6 online Utrecht

Atoomweg 50

Februari
7 februari VRM Spiegelbijeenkomst met Utrecht

Highlights nieuwe richtlijn en Atoomweg 50
DOAC’s/NOAC,s

19 februari Het Nieuwe Zorgwerken werkt! Utrecht
Atoomweg 50

Maart
Datum volgt Prisma trainersscholing voor Utrecht

groepstraining aan diabetici Atoomweg 50
12 maart Regionale bijeenkomst Artrose Utrecht

Atoomweg 50
Startdatum Stoppen met roken Online of Utrecht
volgt digitaal Atoomweg 50

April
Datum volgt Langerhans scholing GLP1 Utrecht

Atoomweg 50
Data per Leergang zelfmanagement Utrecht
praktijk/locatie ondersteuning in de praktijk Atoomweg50
Datum volgt Longformularium Utrecht

Atoomweg 50
10 en 11 april Duo-dagen Antonius ziekenhuis

LR

Mei
21 mei GGZ scholing KOPP Utrecht

Atoomweg 50
Data per Leergang Ouderen Locatie volgt
praktijk/locatie



Juni
Datum volgt Caspir 6 Utrecht

Atoomweg 50
Datum volgt Netwerkzorg ontmoet ICT Utrecht

Atoomweg 50

September
Datum volgt Professionele effectiviteit in Utrecht

persoonsgerichte zorg Atoomweg 50
Data per Leergang Positieve Gezondheid Utrecht
praktijk/locatie als team Atoomweg 50
Datum volgt

Oktober
Datum volgt Spiegelbijeenkomst COPD/DM Utrecht

Atoomweg 50
16 oktober GGZ scholing SOLK Utrecht

Atoomweg 50

November
27 en 28 Duo-dagen Antonius ziekenhuis
november Woerden
Datum volgt Lifestyle en longziekten Locatie volgt

* voor alle scholingen geldt dat deze bij voldoende interesse worden
georganiseerd.

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



Geachte collega’s!

Hierbij treft u de regionale nascholingsagenda voor 2019 aan, een
coproductie van de WDH-NWU, ZorgNU en KetenzorgNU. Dit overzicht
van alle nascholingsactiviteiten in Noord-West Utrecht stelt u in staat om al
in een vroeg stadium een keuze te maken. De achtergrondinformatie over
de diverse nascholingen vindt u in deze folder. 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 2019 toe!

Namens: Wouter Verboon (WDH), Eugen Zuiderwijk (KetenzorgNU),
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 bod.
Wanneer u een onderwerp graag behandeld zou zien neem dan 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 KetenzorgNU 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 VRM spiegelbijeenkomst
Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 februari 2019 van 18.00 tot
20.15 uur. De veel gevraagde highlights uit de nieuwe richtlijn komen ruim
aan bod. Onze werkgroepleden: Rob van Tooren, cardioloog, Bart Rövekamp,
internist en Myrna Leine, kaderarts CVRM beantwoorden veel voorkomende
vragen op een interactieve wijze. Ook online bloeddrukmetingen en de
introductie en het gebruik van NOAC’s staan op het programma.

Het Nieuwe Zorgwerken Werkt!
Wilt u weten hoe Het Nieuwe Zorgwerken (HNZW) in de regio werkt en hoe
uw collega’s ermee aan de slag zijn? Kom op dinsdag 19 februari van
17.30 tot 20.15 uur naar de bijeenkomst: ‘Het Nieuwe Zorgwerken werkt!’.
We zijn druk bezig met het interactieve programma. U krijgt deze avond
handvatten voor online ondersteuning bij zelfzorg. Ook is er volop
mogelijkheid om te inventariseren welke scholing bij uw team kan passen.
De uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangt u binnenkort. 

Prisma train-de-trainer scholing
Het doel van deze training is praktijkondersteuners of andere paramedici
handvatten en een gedegen programma te bieden voor het geven van
groepstrainingen aan diabetespatiënten. Meer informatie is te vinden op
https://focusopzelfzorg.nl/voor-hulpverleners.

Regionale bijeenkomst Artrose
Hoe bied jij patiënten met artrose de beste zorg? Artrose is niet te genezen
en de klachten zijn niet altijd te verhelpen. Toch is er genoeg mogelijk om
het dagelijks leven van de patiënt te verbeteren. Bij artrose heeft het
namelijk altijd zin om iets te doen. In onze regio is het afgelopen jaar in
proeftuinen op acht locaties een project uitgevoerd om artrosezorg te
verbeteren. Voor het project werden op de verschillende locaties dialogen
gevoerd met patiënten, huisartsen, fysiotherapeuten en orthopeden. Dit
heeft een schat aan informatie en ervaringen opgeleverd, die op deze
bijeenkomst gedeeld wordt met alle deelnemers en met huisartsen buiten
de proeftuinen die de bestaande artrose zorg willen verbeteren. 



Informatie over stoppen met roken 
Hoe motiveer je iemand? Welke medicijnen en welke technieken kun je
aanbieden om stoppogingen optimaal te ondersteunen? Deze, en andere
vragen worden beantwoord tijdens de geaccrediteerde cursus stoppen met
roken Online. Doelgroep: praktijkteam. 

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 de GLP-1-antagonisten.

Leergang zelfmanagement ondersteuning Hogeschool 
Een nieuwe gesprekstructuur vormt de leidraad van deze leergang.
Deelnemers oefenen met deze gesprek structuur in een online
leeromgeving en leren van elkaar via videofeedback. Zij krijgen handvatten
voor een effectieve relatie met de patiënt.

Longforularium
Overzicht in de vele soorten longmedicatie door de ontwikkeling van het
regionale Longformularium. Welke medicatie lijnen zijn er en hoe pas je
deze toe? Wat zijn de aanbevelingen vanuit het regionaal ontwikkelde
Longformularium?

Scholing KOPP GGZ
Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van
verslaafde ouders (KVO) hebben grote kans om zelf in hun leven
psychische klachten te ontwikkelen. Als huisarts kun je het verschil
uitmaken bij signalering en organiseren van passende hulp. In deze
scholing worden u de handvatten hiervoor aangereikt.

Leergang ouderen 
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? Welke rol speelt polyfarmacie en hoe
werk je optimaal samen binnen het zorgnetwerk? Deze leergang doorloopt
een scala aan onderwerpen op het gebied van ouderenzorg.

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 zowel online als op de
Atoomclub aangeboden worden. Via de nieuwsbrief, mailing en via de
agenda op www.ketenzorgnu.nl verneemt u de definitieve data.



Netwerkzorg ontmoet ICT
De huisartsenzorg staat voor grote uitdagingen. Door toename van
chronische aandoeningen en Multi morbiditeit neemt het aantal complexe
zorgvragen toe en ook de noodzaak om als huisarts de zorg te leveren
samen met andere disciplines, in de eerste lijn en in het ziekenhuis
(verpleegkundig specialisten). De zorg van de toekomst zal dus steeds
meer netwerk zorg zijn. Nadat succesvol taakdelegatie heeft plaats
gevonden naar assistenten en POH voor laag complexe- en categorale
zorg wordt de huisarts de casemanager voor complexe patiënten buiten de
75 + groep. Voor het optimaal vervullen van deze rol is de beschikbaarheid
van gegevens vanuit het netwerk en buiten het HIS essentieel. Hoe kunnen
we de regionale ICT zodanig inrichten dat aan deze voorwaarde wordt
voldaan? Kom het te weten tijdens deze workshop.

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 professionele effectiviteit, Persoonsgerichte zorg- vervolg
In aansluiting op de teamscholingen module 1 en 2 van deze scholing
wordt dit jaar ook module 3 aangeboden. Een verdieping op het gebied van
coaching vaardigheden en persoonsgerichte zorg voor chronische
patiënten.

Leergang Positieve gezondheid
Kies je als team voor deze leergang, dan ga je samen aan de slag met
positieve gezondheid volgens de nieuwe definitie van Machteld Huber. 
Het spinnenweb inzetten tijdens de consultvoering en de leefwereld van de
patiënt centraal stellen zijn belangrijke thema’s binnen deze leergang.

GGZ scholing SOLK
De werkgroep GGZ neemt u mee in de meest actuele inzichten en
casuïstiek rondom Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke
Klachten.

Lifestyle en Longziekte
Roken, Bewegen, Voeding, Therapietrouw en Motivational Interviewing: 
dit zijn de thema’s waarin u wordt meegenomen tijdens deze
geaccrediteerde scholing voor huisartsen en POH. Deze scholing 
wordt gegeven door Lynda Brinkman, Longarts in het 
st. Antoniusziekenhuis.



Coöperatie Zorg NU / KetenzorgNU 
Atoomweg 50 l 3542 AB Utrecht l www.ketenzorgnu.nl

WDH NWU 
Abbestederweg 23 | 1759 NA Callantsoog l www.wdhnwu.nl


