
     
 
Overzicht workshops tijdens Vorderingen en praktijk 

Donderdag 13 december V&P 

 

Workshop Leiderschap in een veranderende omgeving  

Janneke Belo - Meer informatie volgt. 

 

Workshop Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

Els Schoorl en Ellen Kerseboom 

Per 1 januari 2019 is de meldcode huiselijk geweld aangescherpt met als doel de signalering van 
geweld en mishandeling - en de daarmee gepaard gaande acute en structurele onveiligheid van het 
(ook ongeboren) slachtoffer - te optimaliseren en handvatten te geven aan de hulpverlener hoe 
vervolgens te handelen. Dit laatste is een verplichting! Toegespitst op kindermishandeling: het veilig 
opgroeien van een kind is immers in het geding!  
Maar ook, hoe kun je de spiraal van geweld doorbreken en ouders weer in hun kracht zetten. Hoe 
benut je de veerkracht van kinderen? 

 

Workshop Population Health Management 

Marc Bruijnzeels - Meer informatie volgt 

 

Workshop Thalessemie en sikkelcel 

Kees Harteveld, senior-laboratorium specialist klinische genetica, LUMC 
 
Met een incidentie van meer dan 350.000 aangedane geboortes per jaar zijn hemoglobinopathieën 
wereldwijd de meest voorkomende recessieve aandoening. Recessief betekent dat dragers meestal 
gezond zijn en dat twee aanstaande ouders die beiden dragers zijn (risicoparen) 25% kans hebben op 
een ernstig ziek kind, 50% kans op een gezonde drager, een risico dat zich bij elke zwangerschap 
herhaalt. Door eeuwenlange bescherming tegen mortaliteit door malaria m.n. in de kinderjaren 
komen dragers met hoge frequentie voor in alle tropische en subtropische landen waar malaria 
endemisch is of was. In landen met een hoge dragerschap frequentie worden risicoparen 
opgespoord via screening voor het huwelijk, voor de conceptie of bij de eerste zwangerschap 
controle. In verhouding is de dragerschap frequentie in autochtone Noord Europese populatie 
relatief laag, maar vandaag de dag door migratie van endemische naar al dan niet endemische 
landen, zijn dragers van ‘uitheemse hemoglobinopathie vormen’ overal in Europa te vinden. 
Bovendien is door de endogame partnerkeuze en door traditionele huwelijken met bloedverwanten 
het risico op aangedane kinderen binnen deze etnische groepen even hoog als in de landen van 
oorsprong, waar primaire preventie al veel langer wordt aangeboden.  
Tijdens de workshop wordt ingegaan op het herkennen van dragers en de diagnostiek, de soms 
complexe combinaties van hemoglobine varianten (zoals HbS) en thalassemie en het opsporen van 
risicoparen. Ook wordt aandacht besteed aan de hielprikscreening voor HbS, pre-conceptionele 
dragerschapsscreening en aan screening van zwangeren bij de eerste zwangerschapscontrole bij de 
verloskundige. 
 
  



     
 
 

Workshop Gynaecologische vaardigheden  

Cor de Kroon, gynaecoloog, LUMC 
 
Na een korte theoretische inleiding krijgen deelnemers de gelegenheid te oefenen met het plaatsen 
van zowel een (Bayer) Mirena en Kyleena, als een (Titus healthcare) T-safe spiraal.  
(oefenmateriaal opvragen bij Bayer en Titus Healthcare) 
 

 

Workshop Psychose Labyrinth Psychotica 

Met THE WEARABLE van LABYRINTH PSYCHOTICA kun je zelf ervaren hoe het voelt om stemmen te 
horen die andere mensen in je omgeving niet horen, of hoe het voelt om dingen te zien die anderen 
niet kunnen zien. Je kunt ervaren hoe het voelt om naar de stemmen te willen luisteren in plaats van 
op de vraag van iemand die voor je staat te willen reageren.  
LABYRINTH PSYCHOTICA is een artistic research project, opgericht door Jennifer Kanary Nikolov(a). 
LABYRINTH PSYCHOTICA is gebaseerd op Jennifer´s PhD onderzoek over de subjectieve ervaringen in 
psychoses en hoe je deze zou kunnen simuleren voor meer begrip en empathie. 
Dit is belangrijk, want veel mensen met psychotische ervaringen vinden het moeilijk om hun 
ervaringen te omschrijven. Veel mensen zonder psychotische ervaringen vinden het moeilijk om de 
ervaringen te begrijpen. LABYRINTH PSYCHOTICA wil hier verandering in brengen met hulp van het 
multimedia psychosis simulatie tool THE WEARABLE waarmee tot 33 elementen van de subjectieve 
ervaringen van een psychose gesimuleerd worden. Sinds 2013 hebben 12.000 professionals in 20 
landen de psychose simulatie THE WEARABLE meegemaakt. 
 
Een kort filmpje met reacties vindt u op  
https://www.youtube.com/watch?v=v_IanUs1D7k&feature=youtu.be 
 
Meer informatie www.labyrinthpsychotic.org. 
 

 

Vrijdag 14 december V&P  

 

Workshop Injectietechnieken  

Eric Warmenhoven 

 

Het goed kunnen injecteren in een gewricht is van groot belang. De workshop richt zich op 
verschillende injectietechnieken bij de knie en de schouder. De anatomie van de verschillende 
gewrichten zal besproken worden met een kort een theoretisch deel.  

De indicaties, het doel van de injecties en de verschillende  middelen in geval van artrose komen aan 
bod. Daarna kunt u zelf aan de slag met het injecteren in schouder en knie op fantomen.  

 

Er is eerst een theoretische inleiding van 15 minuten, gevolgd door 45 minuten oefenen knie of 
schouder. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_IanUs1D7k&feature=youtu.be
http://www.labyrinthpsychotic.org/


     
 
Workshop Patiënten met psychische klachten en een laag IQ  

Annemarie vd Brink en Erica Aldenkamp 

 

Patiënten met een lager IQ (< 85) bezoeken volgens onderzoeken vaker dan gemiddeld de huisarts. 
U ziet ze dus vaak in uw praktijk, maar herkent u ze ook? 

Het betreft een patiëntengroep die soms meer moeite heeft met het verwoorden en onderscheiden 
van lichamelijke en psychische klachten. Hoe kunt u hen hierbij ondersteunen? 

Wat zijn tips om de klachten goed te interpreteren? Hoe onderscheidt u psychiatrische symptomen 
van de gevolgen van een lager IQ? 

Bij een groot deel van deze patiëntengroep is sprake van gestapelde problematiek. Waar start u de 
interventie? Wanneer is er een behandelindicatie voor psychische problematiek of wanneer begint u 
met het inschakelen van hulp in het sociale domein? Wat is de rol van de POH-GGZ? Wat is hierin 
anders dan bij andere patiënten met psychische klachten?  
Als u besluit door te verwijzen, waar verwijst u dan naar toe?  

In een interactieve workshop waarin de patiënt centraal staat gaan we met u in gesprek over 
bovenstaande vragen. 

 

Workshop Parasitologie 

Lisette van Lieshout - Meer informatie volgt. 

 

 

Workshop PrEP  

Berber Atsma en Chantal Ostermann, GGD Hollands Midden 

 
Korte beschrijving workshop 
PrEP is een afkorting van Pre Expositie Profylaxe en staat voor medicatie die ingenomen wordt om te 
voorkomen dat men hiv krijgt. In Amerika wordt dit al op grote schaal verstrekt. Momenteel kan dit 
ook in Nederland verstrekt worden. Het wordt vooral verstrekt aan homo- en biseksuele mannen die 
door hun seksuele gedrag veel risico lopen op HIV. In Amerika is dit al erg succesvol gebleken, in die 
zin dat 86% van de nieuwe HIV-infecties hiermee kan worden voorkomen. 
Op dit moment zit Nederland in een implementatie fase en is de vraag op welke wijze de PrEP-zorg 
het beste kan worden geïmplementeerd in ons huidige zorgsysteem.  
PrEP kan via de huisarts verkregen worden, maar er zijn ook GGD-en die bezig zijn om PrEP-zorg te 
gaan leveren, nu of in de toekomst. 
 
Meer informatie https://www.soaaids.nl/nl/professionals/dossiers/prep/wat-prep 
 
 

  

https://www.soaaids.nl/nl/professionals/dossiers/prep/wat-prep


     
 
Workshop Point-of-Care echografie 

Monique Reijnierse en Bas Boekestijn, afd. Radiologie LUMC, verzorgen samen de  workshops. 
 
Korte beschrijving 
Het doel van deze workshop is 
 

▪ Kennismaken met Point-of Care echografie 
▪ Standaard echografie demonstreren middels LIVE Demo 
▪ Anatomie en echobeelden correleren: Sono-anatomie 
▪ Hands-on Point-of Care echografie uitvoeren 

 
In deze workshop wordt het principe van Point-of Care echografie uitgelegd: het doelgericht 
uitvoeren van onderzoek met een specifieke vraagstelling waaruit een beleid volgt. De ruime 
toegankelijkheid tot steeds handzamer echo-apparatuur maakt dat dit een uitbreiding van uw 
lichamelijk onderzoek kan zijn.  
Belangrijk is aandacht te hebben voor indicaties en beperkingen van echografie, alsmede kennis te 
hebben van bediening van de apparatuur en protocollair uitvoeren van het onderzoek.  
Onder begeleiding van twee radiologen kunt u hands-on standaard onderzoek van de nieren en 
blaas oefenen op twee proefpersonen. Er is ruimte voor 20 deelnemers. 
 
De afdeling Radiologie van het LUMC biedt in samenwerking met Boerhaave nascholing 
(www.boerhaavenascholing.nl) de Basisopleiding echografie voor artsen; een Point-of-Care 
echografiecursus van 3 x 2 dagen, welke wordt afgesloten met een theoretisch en hands-on examen.  
De cursus is geaccrediteerd met 36 punten ABC 1. 

 
De eerstvolgende cursus (Echo IV) is op  
 

• Donderdag 7 en vrijdag 8 maart  2019  1e blok  
• Donderdag 11 en vrijdag 12 april  2019 2e blok  
• Donderdag 16 en vrijdag 17 mei  2019 3e blok 

 

Workshop Acute buikklachten  

Meys Cohen – Korte omschrijving volgt. 

 


