
WDH Noordwest Utrecht 
en RegiozorgNU

wensen u een 

uitdagend en
 

educatief 2020



Agenda 2020

In 2020 bieden wij u de volgende scholingen aan:

Januari
jan. t/m nov. Caspir 6 online Online

Februari
Data per  Leergang Positieve Gezondheid Op Praktijklocatie
praktijk/locatie als team 
Datum volgt Scholing Chronische nierschade Utrecht
  Atoomweg 50

Maart
Datum volgt Specialist Ouderengeneeskunde Utrecht
 en MDO Atoomweg 50
Start/Datum Stoppen met roken digitaal en  Online en Utrecht
volgt Theatergroep de sTOPPERS Atoomweg 50

April
Datum volgt Flash Glucose Monitoring Utrecht
  Atoomweg 50
Datum volgt Consulatie met psychiater en  Utrecht
 medicatie vragen GGZ  Atoomweg 50

Mei
13 en 14 mei Duo-dagen  St. Antonius Ziekenhuis
  Utrecht 
Datum volgt Langerhans scholing Utrecht
  Atoomweg 50



Juni
Datum volgt OPEN Kick off Utrecht
  Atoomweg 50
Datum volgt Caspir 6 Utrecht
  Atoomweg 50
Datum volgt Artrose Utrecht 
  Atoomweg 50

September
Datum volgt  Spiegelbijeenkomst DM, COPD Utrecht
 en VRM  Atoomweg 50

Oktober
Datum volgt VRM nieuwe richtlijn en  Utrecht
 Inclusiecriteria Atoomweg 50
Datum volgt Scholing GGZ Terugval van GGZ  Utrecht
  Atoomweg 50

November
18 en 19  Duo-dagen St. Antonius
november  locatie Woerden
Datum volgt OPEN Regiobijeenkomst Atoomweg Utrecht
Datum volgt Valpreventie en voeding, welzijn  Utrecht
 op recept, sociaal domein en WMO Atoomweg 50

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



Geachte collega’s!

De nieuwe regionale nascholingsagenda voor 2020 ligt voor u, een co-
productie van de WDH-NWU en RegiozorgNU. Met dit overzicht van de 
nascholingsactiviteiten in Noordwest Utrecht kunt u al in een vroeg stadium 
een keuze maken. De achtergrondinformatie over de diverse nascholingen 
vindt u in deze folder. Wij vertrouwen erop dat de scholing die uw voorkeur 
heeft erbij zit en we zien ernaar uit u tijdens deze scholingen weer te ont-
moeten!

Wij wensen u allen een heel goed, gezond en educatief 2020 toe!

Namens: Wouter Verboon (WDH), Eugen Zuiderwijk (RegiozorgNU), Arn-
oud Klein Ikkink (ZorgNU)
   
SCHOLING WDH NWU
Informatie over de duodagen
Twee maal per jaar organiseert uw WDH duodagen: twee nascholingsda-
gen 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 soli-
dariteit 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. 
Voor dit jaar staan de volgende onderwerpen op het programma: kleine 
chirurgie, OPEN, KNO, de stem, transgenderproblematiek. In het najaar: 
ongewenst afvallen, psychodynamiek, dermatologie, ACT. Kortom zeer 
gevarieerde onderwerpen. 
Commissie:

• Willem Bos, Breukelen   
• Mariska van Eenige, Leidsche Rijn  
• Jouke Hanje, Montfoort
• Lonneke Hegeman, Vinkeveen 
• Peter van Koningsbruggen, Maarssen
• Phons Link, Mijdrecht
• Kathinka den Ouden, Leidsche Rijn
• Wouter Verboon, Woerden, voorzitter
• Erik Wins, Woerden, penningmeester
• Camilla Pierrot, Vinkeveen, plaatselijk coördinator
• Susan de Wolf, secretaresse



Scholingen RegiozorgNU
De nascholingen van RegiozorgNU zijn gepland naar aanleiding van de 
scholingsenquête. Veel data zijn voorlopig. Via de nieuwsbrief, mailing en 
via de agenda op www.regiozorgnu.nl verneemt u de definitieve data.

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 Cas-
pir basis scholing gevolgd. Deze is nodig om bij het starten met ketenzorg 
COPD de spirometrie te kunnen beoordelen. De geaccrediteerde herhaal-
module(6) zal bij voldoende interesse zowel online als bij RegiozorgNU 
aangeboden worden. Via de nieuwsbrief, mailing en via de agenda op www.
ketenzorgnu.nl verneemt u de definitieve data.

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.

Scholing Chronische nierschade de nieuwe richtlijn en scholing Flash 
Glucose monitoring
Hoe zit het ook alweer met chronische nierschade?
De termen micro- en macro-albuminurie worden in de nieuwe Standaarden 
niet meer gebruikt. Zij worden vervangen door “matig verhoogde” en “ern-
stig verhoogde” albuminurie. Om de mate van albuminurie te bepalen heeft 
de albumine-creatinineratio de voorkeur gekregen boven de albuminecon-
centratie. Deze en andere richtlijnwijzingen worden u tijdens deze scholing 
aangereikt. 
Vanwege de actualiteit bieden we tevens scholing Flash Glucose Monito-
ring over de behandelconsequenties van deze onder voorwaarden vanuit 
de basisverzekering vergoede inwendige glucosemeter.

Specialist Ouderengeneeskunde en MDO
Zorg voor ouderen met complexe problematiek wordt door verschillende 
zorgverleners geleverd. Om deze reden is het van belang dat er sprake is 
van regelmatig overleg om de geleverde zorg te evalueren en onderling af 
te stemmen. Wat is een goed model voor een dergelijk overleg? 



Informatie over stoppen met roken online en Bijeenkomst
Hoe motiveer je iemand? Theatergroep de sTOPPERS laat het u zelf er-
varen en daarnaast: Welke medicijnen en welke technieken kun je aanbie-
den om stoppogingen optimaal te ondersteunen? Deze, en andere vragen 
worden beantwoord tijdens de geaccrediteerde cursus stoppen met roken 
Online. Doelgroep: praktijkteam. 

Informatie over de geintegreerde spiegelbijeenkomst
Voor de lopende ketens COPD, DM en VRM wordt jaarlijks een geaccredi-
teerde spiegelbijeenkomst georganiseerd door de kwaliteitswerkgroepen 
van RegiozorgNU. Hier worden de indicatoren van de zorggroep gepresen-
teerd. Daarnaast wordt inhoudelijke en actuele informatie besproken. Er is 
veel gelegenheid voor uitwisseling en er zal een speerpunt worden geko-
zen om nader op in te zoomen. Doelgroep: het multidisciplinaire zorgteam 
DM, COPD en VRM. 

Longformularium en EVS
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? Hoe schrijft je de medicatie voor volgens het regionale 
formularium voor vanuit het door RegiozorgNU aangeboden elektronische 
voorschrijfsysteem.

Opvolgavond Langerhans
Deze vanuit de Dihag en Langerhans georganiseerde en geaccrediteerde 
diabetes scholing wordt aangeboden vanuit RegiozorgNU. Er is ruim aan-
dacht voor de nieuwste ontwikkelingen. 

Scholing  GGZ
april 2020 
Consulatie met psychiater en medicatie vragen GGZ . Consultatie specialis-
tische GGZ.  
Oktober 2020
Terugval van GGZ patiënt na terug verwijzing 1e lijn en hoe kunnen we de 
preventie daarvoor vorm geven. 



Artrose
Heup- en knieklachten kunnen een lastig probleem zijn op ons spreekuur. 
Hoe brengen we patiënten in beweging, wanneer spreken we van artro-
se en hoe werken we als huisartsen, fysiotherapeuten. reumatologen en 
orthopeden samen om optimale zorg te leveren aan patiënten met knie- en/
of heupartrose? Huisartsen en fysiotherapeuten scholen samen na om 
de ‘stepped care’ rond artrose te optimaliseren. Daarnaast kijken we o.m. 
welke patiënten naar de tweedelijn moeten worden verwezen en wat daar 
de mogelijkheden zijn. Neem een fysiotherapeut mee waar je veel mee 
samenwerkt of samen mee wilt gaan werken en het wordt een interessante 
nascholing voor beiden!

OPEN Kick off en regiobijeenkomst
Per 1 juli is online inzage in het huisartsen dossier een feit. Op welke 
manier verandert dit uw rol en wat betekent dit voor gezamenlijke besluit-
vorming tijdens het spreekuur? Wat verandert er in de praktijkvoering, de 
informatievoorziening van de patiënt, wat betekent dit voor de inrichting van 
het spreekuur en de teksten in de e- en de p-regel? Deze en andere vragen 
worden beantwoord tijdens deze feestelijke aftrap van een nieuw tijdperk. In 
de regiobijeenkomst volgt een verdieping.

Scholing VRM inclusie volgens de nieuwe richtlijn?
Deze bijeenkomst De veel gevraagde highlights uit de nieuwe richtlijn 
komen ruim aan bod. Ook de hieraan gelieerde nieuwe inclusiecriteria Ke-
tenzorg VRM worden verhelderd. Onze werkgroepleden: Rob van Tooren, 
cardioloog, Bart Rövekamp, internist en Myrna Leine, kaderarts CVRM 
beantwoorden veel voorkomende vragen op een interactieve wijze.

Valpreventie, Beweegconsult, Welzijn op recept
Een valincident bij ouderen heeft vaak grote gevolgen. Bijna de helft van 
het aantal valongelukken gaat met letsel gepaard. Ouderen kunnen hier-
door hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen, met alle gevolgen 
van dien.



Coöperatie Zorg NU / RegiozorgNu
Atoomweg 50 l 3542 AB Utrecht l www.RegiozorgNU.nl

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


