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Slaapstoornissen: 
* De deelnemer is op de hoogte van de meest recente inzichten t.a.v. de diagnostiek van 
veelvoorkomende slaapstoornissen en kan de verworven inzichten toepassen in de praktijk 
Richtlijn dementie: 
* De deelnemer is op de hoogte van het bestaan van de nieuwe NIP richtlijn neuropsychologisch 
onderzoek bij lichte cognitieve stoornissen en dementie, neemt op hoofdlijnen kennis van de 
inhoud en weet hoe de verworven kennis toe te passen in de praktijk. 
Bemoeilijkte diagnostiek van cognitieve stoornissen bij migranten: 
* De deelnemer realiseert zich dat gangbare diagnostische hulpmiddelen voor het vaststellen van  
    dementie meestal niet bruikbaar zijn voor de toepassing bij migranten 
* De deelnemer is op de hoogte van de meest recente inzichten t.a.v. de diagnostiek van 
cognitieve stoornissen bij migranten en kan de verworven inzichten toepassen in de praktijk 
Praktische e-health toepassingen: 
* De deelnemer is op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van, 
voor de praktijk relevante, diagnostische e-health toepassingen 
* De deelnemer weet waar zij/hij op moet letten bij het beoordelen van, mogelijk voor de 
praktijk relevante, nieuwe diagnostische e-health toepassingen 
Leverenzymstoornissen: 
* De deelnemer is op de hoogte van de meest recente inzichten t.a.v. de diagnostiek van 
veelvoorkomende leverenzymstoornissen en kan de verworven inzichten toepassen in de praktijk 
Analyse dyspeptische klachten: 
* De deelnemer is op de hoogte van de meest recente inzichten t.a.v. de analyse van 
veelvoorkomene dyspeptische en kan de verworven inzichten toepassen in de praktijk 
Chronische buiklachten: 
* De deelnemer is op de hoogte van de meest recente inzichten t.a.v. de diagnostische 
benadering van chronische buikklachten, in het bijzonder t.a.v. welke onderzoeken moeten 
worden ingezet voordat gesproken kan worden van een SOLK. 
* De deelnemer kan de verworven inzichten toepassen in de praktijk 
Huidziekten: 
* De deelnemer kan na afloop van de quiz veelvoorkomende, in de quiz getoonde, huidziekten, à 
vue, herkennen 
Jeuk – psychodermatologie: 
* De deelnemer is op de hoogte van de meest recente inzichten t.a.v. veelvoorkomende 
jeukklachten en kan de verworven inzichten toepassen in de praktijk 
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Ontregelde diabetes in de huisartspraktijk: 
* De deelnemer is op de hoogte van de meest recente inzichten t.a.v. een praktische benadering 
    van een ontregelde diabetespatiënt en kan de verworven inzichten toepassen in de praktijk 
Postmenopauzaal bloedverlies: 
* De deelnemer is op de hoogte van de meest recente inzichten t.a.v. de diagnostiek van 
veelvoorkomende oorzaken van postmenopauzaal bloedverlies en kan de verworven inzichten 
toepassen in de praktijk 
Hartfalen: 
* De deelnemer is op de hoogte van de meest recente inzichten t.a.v. de diagnostiek van  
    hartfalen, hierbij rekening houdende met genderverschillen en kan de verworven inzichten 
toepassen in de praktijk 
Gewrichtsklachten: 
* De deelnemer is op de hoogte van de meest recente inzichten t.a.v. de diagnostiek van  
    veelvoorkomende gewrichtsklachten en kan de verworven inzichten toepassen in de praktijk 
Spoedzorg bij ouderen: 
* De deelnemer is op de hoogte van de meest recente inzichten t.a.v. welke diagnostiek, 
afhankelijk van de situatie gewenst, noodzakelijk of passend is bij spoedeisende situaties bij 
ouderen en kan de verworven  inzichten toepassen in de praktijk. 
 
 


