De Dag van de Eerstelijn Noord-Holland wordt mede
mogelijk gemaakt door:

‘Een unieke bijeenkomst voor alle zorgverleners die
werkzaam zijn in de eerstelijn in Noord-Holland’

Hoofdsponsors:

Standhouders:

Woensdag 20 januari 2010
13:00-21:00 uur
AZ-stadion, Stadionweg 1 te Alkmaar

DOK h
Drukwerk: Drukkerij Noordeloos, Alkmaar

ISO 9001 gecertificeerd

DOKh introduceert de Dag van de Eerstelijn!
Met een breed programma introduceert DOKh de eerste “Dag van de
Eerstelijn” in de regio Noord-Holland. Wij bieden u voor uw eigen discipline
op maat gemaakte workshops met aandacht voor regionale ontwikkelingen.
De thema’s gaan over vakinhoud, innovatie, samenwerking, organiseren en
er is een beurs met bedrijven en instellingen die gelieerd zijn aan de zorg.
Een uniek evenement waarin regioplatforms van ZONhn en de zorggroepen
van huisartsen een eigen plaats hebben gekregen.
Een dag om handig nascholingen te volgen en dat met een zeer goede verhouding van prijs en kwaliteit.
Uw toekomst vraagt om een bredere blik en een actieve inzet.
Ik nodig u uit om u op te geven voor deze bijzondere dag!
Ad Bolhuis, directeur DOKh

Programma
13.00 uur

ontvangst met koffie/thee/koek

13.00 uur

openingsact met Jetty Mathurin als taante; een
vrijwilligster in de bemoeizorg

13.30 – 15.30 uur

workshopronde 1 en 2

15.30 – 16.00 uur

theepauze met een hapje

16.00 – 18.00 uur

workshopronde 3 en 4

18.00 – 19.00 uur

dinerbuffet

19.00 – 21.00 uur

workshopronde 5 en 6

21.00 uur

borrel
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Dag van de Eerstelijn Noord-Holland
woensdag 20 januari 2010
Voor wie is deze nascholing bedoeld?:

Apothekers
Diëtisten
Eerstelijns psychologen
Fysiotherapeuten
Huisartsen
Logopedisten
Oefentherapeuten
Praktijkondersteuners (POH)
Praktijkassistenten
Verloskundigen

Datum:

woensdag 20 januari 2009

Locatie:

AZ-Stadion, Stadionweg 1 te Alkmaar

Kosten:

€ 75,- ongeacht het aantal te volgen
workshops (u kunt 1 tot maximaal 6
workshops volgen)

Annuleringsvoorwaarden:

Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de
cursus is bij annulering restitutie van het
cursusgeld mogelijk, verminderd met € 25,administratiekosten.
Daarna vindt geen restitutie meer plaats!

Accreditatie:

Voor huisartsen, fysiotherapeuten,
praktijkondersteuners en praktijkassistenten
is elke workshop voor 1 uur geaccrediteerd.
Voor de overige beroepsgroepen is
accreditering aangevraagd.

Inschrijving geschiedt in volgorde van inschrijving.
Gedurende de gehele dag is er een vakbeurs met marktkramen (zie achterzijde van dit boekje voor de bedrijfslogo’s van de aanwezige standhouders).
Zie ook www.dokh.nl
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POH

Praktijkassistente

Verloskundige

X
X

X
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X

X
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Oefentherapeut

Logopedist

Huisarts

Fysiotherapeut

Eerstelijns psycholoog

Diëtist

Naam workshop
inhoud workshop:
zie pagina’s 6 t/m 15

Apotheker

nummer workshop

Voor wie is welke workshop?

Workshopronde 1: 13.30-14.25 uur
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Budget Kader Zorg
Samenwerking tussen eerstelijnspyscholoog
en andere eerstelijnsdisciplines
Beweegkuur
Toetsgroepen
Woordenschat
Wondbehandeling
Zorginventarisatie bij ouderen
Gedragsverandering
Integrale bekostiging: een zorg meer of
minder?
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X
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X
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X
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X
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Workshopronde 2: 14.30-15.25 uur
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Gezamenlijke aanpak depressie
Verlies en Rouw
Adem- en ontspanningstherapie Dixhoorn
Juridische aspecten rondom zorggroepen
Infectiepreventie en hygiëne in de
huisartsenpr.
Groepsconsulten
Psychische problemen bij zwangerschap
Teambuilding
Reanimatie-herhaling voor huisartsen

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

Workshopronde 3: 16.00 - 16.55 uur
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Budget Kader Zorg
Samenwerking tussen eerstelijnspyscholoog
en andere eerstelijnsdisciplines
COPD Netwerk
Klachtenregeling
Dyslexie beleid
Wondbehandeling
Oefentherapie
Praktijkaccreditatie voor verloskundigen
Regionaal gezond en vitaal!
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Eerstelijns psycholoog

Fysiotherapeut

Huisarts

Logopedist

Oefentherapeut

POH

Praktijkassistente

Verloskundige
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Diëtist

X
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Apotheker

nummer workshop

Naam workshop
inhoud workshop:
zie pagina’s 6 t/m 15

Workshopronde 4: 17.00 - 17.55 uur
28
29
30
31
32
33

Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale

Platform
Platform
Platform
Platform
Platform
Platform

Zuid-Kennemerland
Midden-Kennemerland
Zaanland/Waterland
Kop van Noord-Holland
West-Friesland
Noord-Kennemerland
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Juridisch loket: problemen van cliënten
staan vaak niet alleen

X

35
36

Teambuilding
Werken aan kwaliteit en veiligheid met HKZ

Workshopronde 5: 19.00 - 19.55 uur
37
38
39
40
41
42
43
44

zorggroep SEZ
zorggroep Kop van Noord-Holland
zorggroep KCOETZ
zorggroep WFHO
zorggroep HZNK
Diëtisten, PA, POH, FT
Dyslexie beleid
De allochtone patiënt

45

Agressiereductie training voor eerstelijns
zorgprofessionals

Workshopronde 6: 20.00-20.55 uur
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Gezamenlijke aanpak depressie
Adem- en ontspanningstherapie Dixhoorn
Een praktijkmanager in de huisartsenpraktijk
Infectiepreventie en hygiëne in de
huisartsenpraktijk
Zorginventarisatie bij ouderen
Verlies en rouw
Psychische problemen bij zwangerschap
Gedragsverandering
Werken aan kwaliteit en veiligheid met HKZ
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X
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Inhoud workshops
- onder voorbehoud -

Blok 1: 13.30 - 14.25 uur
1. Budget Kader Zorg

De geschiedenis herhaalt zich, maar de toekomst is niet te voorspellen!

De introductie van de zorgverzekeringswet en een nieuwe bekostiging van
de eerste- en tweedelijn heeft geleid tot een structuurverandering in de
zorg. De zorggroep is daar een voorbeeld van. Om de ketenzorg rondom de
patiënt te kunnen organiseren zullen meer (regionale) multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden moeten ontstaan. Enkele scenario’s rondom
functionele bekostiging worden geschetst en dienen als basis voor de
discussie. Deze workshop wordt verzorgd door Wil Bosch.
2. Samenwerking tussen eerstelijnspsycholoog en andere
eerstelijnsdisciplines
Aan de hand van multidisciplinaire richtlijnen wordt toelichting gegeven op
samenwerking tussen psycholoog en andere disciplines bij de behandeling
van angst en depressie. Aan de orde komen: gesprekstherapie versus
psychopharmaca, combinatietherapie. Psychotherapeutische interventies,
psycho-educatie, steunende en structurerende interventies. Ook het
cliëntenperspectief komt hierbij aan de orde. Er worden voorbeelden gegeven van samenwerking met: huisarts, maatschappelijk werk, fysiotherapeut en collega elp’s, haptotherapeut, thuiszorginstellingen en diëtist aan de
hand van casuïstiek.
3. Beweegkuur
De BeweegKuur is een leefstijlinterventie die als doel heeft dat mensen met
(een verhoogd risico op) diabetes type 2 een gezondere en actievere leefstijl
aannemen. NISB werkt momenteel aan landelijke implementatie, zodat de
BeweegKuur in 2011 opgenomen kan worden in het basispakket van de
zorgverzekering. Zorgverleners krijgen informatie en handvatten om
BeweegKuur op te zetten en uit te voeren.
4. Toetsgroepen
Een toetsgroep is een groep van drie tot tien mensen die meerdere keren
per jaar bij elkaar komt om hun professioneel functioneren te verbeteren. Er
zijn verschillende soorten toetsgroepen: intervisie, supervisie, Balintgroepen, FTO-groepen, groepen die aan de hand van persoonlijke opleidingsplannen werken, etc. Aan de hand van voorbeelden uit de huisarts6

geneeskunde, worden in deze workshop verschillende vormen van toetsgroepen besproken.
5. Woordenschat, een permanent aandachtsgebied
In deze workshop zullen we ingaan op de ontwikkeling van de woordenschat. Vervolgens houden we ons bezig met de diagnostiek van de woordenschat met behulp van de beschikbare testen, waaronder de Test voor
Woordontwikkeling van de Schlichting Test voor Taalproductie-II en de CELF.
Tot slot zullen mogelijke behandelingsmethoden aan de orde komen.
De workshopdeelnemer krijgt een overzicht over de beschikbare testmethoden en een aantal behandeltechnieken.
Deze workshop wordt verzorgd door mevr. L. Schlichting.
6. Wondbehandeling
Nieuwe ontwikkelingen in Wondbehandeling in Zuid-Kennemerland: het
Transmuraal Protocol Wondbehandeling en de Wondbox.
Tijdens deze workshop wordt een presentatie gegeven van het Transmuraal
Protocol Wondbehandeling en wordt ervaring opgedaan met de verbandmaterialen uit de Wondbox.
7. Zorginventarisatie bij ouderen
Ouderenzorg in de thuissituatie kan complex zijn en hoe breng je bij een
zorginventarisatie een en ander goed en overzichtelijk in beeld? In deze
workshop maak je kennis met TraZAG (Transmurale Zorg Assesment
Geriatrie). Dit is een instrument dat is ontwikkeld om de zorg rondom thuiswonende ouderen vorm te geven.
8. Gedragsverandering
Waarom stoppen we niet met de dingen die slecht voor onszelf zijn en hoe
komt nieuw gedrag tot stand? Wanneer neemt iemand verantwoordelijk
voor het eigen gedrag?
Tijdens de workshop wordt gewerkt met conversaties, waarbij een actieve
inbreng van de cursisten wordt verwacht. Ogen en oren staan open en je
weet weer wat energie geeft en wat energie kost en waarom. Deze
workshop biedt inzicht in gedrag en het effect ervan.
9. Integrale bekostiging: een zorg meer of minder?
Achmea Zorginkoop
Per 1 januari 2010 voert de Minister van VWS de Keten diagnose behandel
combinatie, ofwel keten DBC, in bij een aantal chronische aandoeningen:
Diabetes Mellitus en Cardio Vasculair Risicomanagement (CVR). In deze
workshop geeft Achmea een korte toelichting op haar visie ten aanzien van
7

ketenzorg en wordt stilgestaan bij wat integrale bekostiging gaat betekenen
voor u in de praktijk.

Blok 2: 14.30 - 15.25 uur
10. Gezamenlijke aanpak depressie
In 2007 gebruikten bijna 940.000 verzekerden een antidepressivum. Bij de
behandeling van een niet-ernstige depressie wordt steeds vaker volgens de
richtlijnen de ‘stepped-care’ methode toegepast. De huisarts wacht hierbij
met een medicamenteuze behandeling en start bijvoorbeeld met een lichte
interventie zoals een beweegprogramma of een zelfhulpcursus. Dit betekent
dat behalve de huisarts en de apotheker meer zorgverleners uit de eerste
lijn betrokken kunnen zijn bij de behandeling van depressieve patiënten.
In deze workshop wordt kort de ‘stepped care’ methode besproken, waarna
de verschillende zorgverleners uit de eerste lijn de mogelijkheden, de
beperkingen en hun eigen rol bediscussiëren in de gezamenlijke aanpak bij
depressie.
11. Verlies en Rouw
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de theorie behandeld over
rouwtaken en rouwgevoelens in het algemeen en voor kinderen en jongeren
in het bijzonder. Tevens is er aandacht voor de transitiefase en de 3 V’s
(verliesimpact, verliescoping, verliessupport). Tot slot krijgen deelnemers
instrumenten in handen om gecompliceerde rouw te leren herkennen.
12. Adem- en ontspanningstherapie volgens de methode van
Dixhoorn
AOT is een zelfstandige methode die werkt met oefeningen en handvatten
en die niet aan een bepaald beroep gebonden is.
Er wordt gewerkt volgens het procesmodel. Dit model zal kort worden uitgelegd. Verder zullen de belangrijkste indicaties worden aangegeven. Er
wordt afgesloten met een oefening.
13. Juridische aspecten rondom zorggroepen
Juridisch strategisch perspectief waar een zorggroep nu en in de komende
jaren tegenaan gaat lopen en hoe daarop voor te bereiden.
14. Infectiepreventie en hygiëne in de huisartsenpraktijk
Reinig je ook al jaren op dezelfde wijze de instrumenten en de praktijkruimtes? Dan wordt het tijd voor een opfriscursus. Een leerzame cursus
8

waarin we de nieuwste richtlijnen behandelen met nuttige tips en de nodige
eye-openers. De volgende onderwerpen zullen o.a. aan bod komen:
persoonlijke hygiëne, infecties, reiniging, desinfectie, sterilisatie, afvoer en
laboratoriumwerkzaamheden.
Deze workshop wordt verzorgd door Margriet Tensen.
15. Groepsconsulten
Als zorgverlener kan men zichzelf een aantal vragen stellen:
- Zou de zorg voor de chronisch zieke patiënt beter en efficiënter kunnen

vverlopen door een reguliere controle te vervangen voor een groepsconsult?
- Is een groepsconsult toepasbaar in de 1e lijn?
- Zijn zorgverleners positiever over groepsconsulten dan patiënten?
- Heeft een groepsconsult meerwaarde voor de patiënt?
- Is het financieel haalbaar?
Groepsconsulten worden sinds een aantal jaar door een aantal teams toegepast in de Nederlandse Gezondheidszorg. Patiënten nemen vooral deel om
ervaringen te kunnen delen met medepatiënten kortom te leren van elkaar.
Interactie tussen de patiënten is de basis van het groepsconsult. Tijdens
deze workshop gaan we dieper op de materie in en bieden we handvatten
om iets dergelijks in de eigen praktijk op te zetten.
16. Psychische problemen bij zwangerschap
Het herkennen van de risicofactoren voor het krijgen van een psychische
stoornis en vroegtijdige signalering van de psychische symptomen in de
perinatale periode is zeer belangrijk, zowel voor de psychische gezondheid
van de jonge moeder als voor een gezonde emotionele ontwikkeling van het
kind. Deze workshop zal ingaan op de risicofactoren voor het krijgen van
psychische klachten, het signaleren van psychische klachten en wat is
belangrijk bij de eerste ondersteuning als blijkt dat de roze wolken
donderen.

Blok 3: 16.00 – 16.55 uur
17. Teambuilding
Werken in de eerstelijns zorg is de laatste jaren steeds meer samenwerken
geworden. Werken doe je niet als individu maar als onderdeel van een team
en ook dit team maakt vaak weer onderdeel uit van een breder
multidisciplinair samenwerkingsverband!
Door middel van speltechnieken uit het improvisatietheater, ontdekken we
hoe we communiceren, signalen uitzenden en ontvangen. Welke teamrol
9

past bij u? Spelenderwijs samenwerken, is elkaar op een andere manier
ontdekken. Dit is een actieve workshop waarbij de deelnemers in “beweging” komen
18. Reanimatie-herhaling voor huisartsen
Een reanimatie komt altijd onverwacht. Wees er dus op voorbereid!
U heeft al een opleiding reanimatie en AED gevolgd; nu krijgt u in een korte
en intensieve workshop een stukje herhaling en de vaardigheden opnieuw
aangereikt. Onder leiding van ervaren instructeurs krijgt u volop de
gelegenheid om te oefenen. Geen theoretische, maar juist een praktische
workshop, zodat u bij de volgende reanimatie weer goed voorbereid bent.
19. Budget Kader Zorg
(zie workshop 1)
20. Samenwerking tussen eerstelijnspsycholoog en andere
eerstelijnsdisciplines
(zie workshop 2)
21. COPD Netwerk

Samenwerking door het oog van de fysiotherapeut

Wie werken binnen een COPD netwerk samen, en hoe ziet die samenwerking er uit? Deelnemers weten na de workshop welke indicaties in aanmerking komen voor fysiotherapie en wat fysiotherapie kan betekenen voor een
patiënt met COPD.
22. Klachtenregeling
In deze workshop krijgt u een ‘update’ over huidige en nieuwe klachtenregeling voor huisartsen.
23. Dyslexie beleid

Motiverend leesbeleid in de school als een inspiratiebron voor de logopedie!

Hoe kunt u ervaringen van good practices uit het onderwijs gebruiken voor
het begeleiden van leerlingen in de logopediepraktijk voor dyslexie en
spraak/taal? En andersom: welke bijdrage kan de logopedist leveren vanuit
good practices ervaringen aan het leesbeleid van de school? Deze workshop
wordt verzorgd door mevr. L. Velze.
24. Wondbehandeling
(zie workshop 6)

10

25. Oefentherapie
Samenwerking met de oefentherapeut een bredere kijk op bewegen.
In de workshop wordt meer inzicht gegeven in de manier van werken door
de oefentherapeut C/M en hoe u als zorgverlener een oefentherapeut C/M
kan inzetten bij klachten aan het bewegingsapparaat. Welke samenwerkingsvormen zijn mogelijk binnen de eerste lijn.
26. Praktijkaccreditatie voor verloskundigen
De KNOV ontwikkelde i.s.m. de NPA praktijkaccreditatie voor verloskundigen. DOKh ondersteunt en begeleidt verloskundigenpraktijken bij dit
accreditatie traject. Tijdens deze workshop wordt er uitgebreid ingegaan op
wat KNOV-praktijkaccreditatie is en op welke ondersteuning DOKh hierbij
kan bieden. Daarnaast is er aandacht voor wat dit traject kost in tijd en geld.
27. Regionaal gezond en vitaal! Achmea
Achmea vindt het belangrijk dat haar verzekerden gezond en vitaal blijven.
Ook in de regio’s in Noord-Holland. Daarom zijn verschillende projecten
bedacht als de Personal Coach en de Medicatie Check. Graag willen wij
horen wat volgens u als zorgverlener moet gebeuren om verzekerden in de
regio fit te houden.

Blok 4: 17.00 – 17.55 uur
28. t/m 33. Regionale Platforms ZONhn
In deze workshop presenteert uw regionale platform van ZONhn zich aan u.
Het platform is samengesteld uit eerstelijns beroepsbeoefenaren uit uw
regio. Wat doet ZONhn, wat kan ZONhn voor u betekenen, welke resultaten
zijn al behaald en welke projecten moeten opgepakt worden?
34. Juridisch loket: Problemen van cliënten staan vaak niet alleen
Vaak is het probleem van uw patiënt niet alleen van medische aard.
Bijvoorbeeld uw patiënt is overspannen door onder meer een gespannen
werksituatie. Naast een goed medisch advies blijkt dat hij ook behoefte
heeft aan advies over zijn rechtspositie of over zijn mogelijkheden op
juridisch vlak. Vaak weet de patiënt niet bij wie of bij welke instantie hij in
een dergelijke situatie aan kan kloppen.
Het Juridisch Loket kan dan uitkomst bieden. Het Juridisch Loket is een door
de overheid gesubsidieerde publieke juridische dienstverlener, die met 30
vestigingen in het land mensen gratis juridisch advies geeft. Het juridisch
Loket is een eerstelijns dienstverlener die mensen weg wijst in het recht.
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In het geval van bovenstaande patiënt zou wellicht mediation een oplossing
kunnen bieden. Een mediator is neutraal en brengt partijen met elkaar in
gesprek met als doel een door beiden gedragen oplossing. Het Juridisch
Loket informeert en onderzoekt de bereidheid van partijen hiertoe.
Graag vertellen wij u in de workshop aan de hand van voorbeelden waar het
Juridisch Loket voor staat en wat u en uw patiënt van ons kunt verwachten.
Leerdoelen: wat doet het Juridisch Loket? waarvoor kan ik/mijn patiënt bij
het Juridisch Loket terecht?
Hoe kan ik mijn patiënten doorverwijzen naar het Juridisch Loket?
35. Teambuilding
(zie workshop 17)
36. Werken aan Kwaliteit en Veiligheid met HKZ
Er wordt van organisaties in toenemende mate verwacht dat zij bezig zijn
met kwaliteit en veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn indicatoren, eisen
vanuit Zichtbare Zorg en het verplicht opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem. In deze workshop informeren wij u over hoe HKZ u
hierbij kan helpen.

Blok 5: 19.00 – 19.55 uur
In dit blok presenteren zorggroepen uit de DOKh-regio een eigen programma. Het is de bedoeling dat een ieder de zorggroep uit de eigen regio
kan bezoeken. De inhoud kan bestaan uit bijvoorbeeld voorlichting over de
organisatie van de zorggroep, maar het kan ook gaan om specifieke nascholing.
37. Zorggroep SEZ
Voorlichting over de organisatie van zorggroep SEZ.
38. Zorggroep Kop van Noord-Holland
Wat kan een Zorggroep voor u betekenen?
Hoe is de Diabetescirkel Kop van Noord-Holland georganiseerd.
39. Zorggroep KCOETZ
Voorlichting over de organisatie van zorggroep KCOETZ.
40. Zorggroep WFHO
Diabetes onderzoekcentrum West-Friesland presenteert een eigen program12

ma onder leiding van G. Nijpels.
41. Zorggroep HZKN, Ketenzorg in Noord Kennemerland
In deze workshop wordt gepresenteerd hoe de ketenzorg in NoordKennemerland georganiseerd is. De volgende vragen zullen aan bod komen.
Hoe wordt de ketenzorg gefinancierd? Wie zitten er in de keten? Welke
juridische structuur is er gekozen? Welke zorggroepen zijn er? Hoe ziet het
zorgmodel eruit. Wat is de toegevoegde waarde van ketenzorg en zorggroepen in het bijzonder? Welk ICT systeem wordt er gebruikt en waarom?
42. Diëtisten, PA, POH, FT
Samen werken aan kwalitatief goede diabeteszorg: hoe geef je in de praktijk
samenwerking tussen de verschillende hulpverleners vorm? Tijdens deze
workshop komen succesfactoren en valkuilen van samenwerking aan bod.
De insteek is voeding: we kunnen het allemaal, maar samen kunnen we het
beter.
43. Dyslexie beleid
(zie workshop 23)
44. De allochtone patiënt
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de zorg aan patiënten van
allochtone afkomst niet optimaal verloopt. Dit is voor een deel te wijten aan
de knelpunten in de communicatie tussen hulpverlener en patiënten. In deze
workshop proberen we licht te schijnen op verschillen in verwachting,
beleving en communicatiestijl die een beter begrip soms in de weg staan, en
geven tips om hiermee aan de slag te gaan.
45. Agressiereductie training voor eerstelijns zorgprofessionals
In deze workshop wordt de deelnemer zich bewust van de meerwaarde die
een op de doelgroep toegespitste agressiereductie training kan hebben.
Verder wordt aandacht besteed aan het Talent Motivatie Assessment (TMA),
waarbij deelnemers inzicht krijgen in hun eigen aandeel ten aanzien van
agressieopwekking en –reductie.
Wanneer later ingeschreven wordt voor een op maat geschreven cursus
krijgt de deelnemer uitgebreide gereedschappen en vaardigheden aangereikt, waarmee men uit de voeten kan binnen de eerstelijns zorg ten einde
agressie en geweld bij uitoefening van de beroepstaak te reduceren. Voor de
volledige cursus is via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) een subsidie beschikbaar in het kader van het project
veilige publieke taak.
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De deelnemer krijgt een korte blik op:
• Ontstaan van agressief gedrag.
• TMA: talent motivatie assessment.
• Diverse vormen van agressief gedrag.
• Vormen van reactie op dit agressieve gedrag.
• Agressie-reducerende technieken.
• Omgaan met andermans en eigen emoties.
• Adequaat stellen van grenzen.
• Geweldloze communicatie.

Blok 6: 20.00 – 20.55 uur
46. Gezamenlijke aanpak depressie
(zie workshop 10)
47. Adem- en ontspanningstherapie volgens de methode van
Dixhoorn
(zie workshop 12)
48. Een praktijkmanager in de huisartsenpraktijk: meer tijd voor
kwaliteit!!!
Als huisarts krijg je de laatste tijd steeds meer te maken managementzaken.
Personeelsbeleid, jaarverslagen, overleg met zorggroepen etc, kosten veel
tijd en energie en eigenlijk ben je daar niet goed voor opgeleid.
Een praktijkmanager is wel goed opgeleid en toegerust om managementtaken uit te voeren in de huisartsenpraktijk en kan zorgen voor een effectieve
en efficiënte praktijkvoering zodat de huisartsen en zijn of haar medewerk(st)ers in staat worden gesteld om zo optimaal mogelijk aan de zorgvraag
van de patiënten te kunnen voldoen.
In deze workshop komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
• waarom een praktijkmanager in de huisartsenpraktijk?
• welke taken kan een praktijkmanager vervullen?
• welke kwalificaties en competenties heeft een praktijkmanager
•
•
•
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nodig?
hoe financiert u een praktijkmanager?
ervaringen van een praktijkmanager bij de Bergense Huisartsen;
hoe ziet de opleiding van een praktijkmanager er uit ?

49. Infectiepreventie en hygiëne in de huisartsenpraktijk
(zie workshop 14)
50. Zorginventarisatie bij ouderen
(zie workshop 7)
51. Verlies en Rouw
(zie workshop 11)
52. Psychische problemen bij zwangerschap
(zie workshop 16)
53. Gedragsverandering
(zie workshop 8)
54. Werken aan Kwaliteit en Veiligheid met HKZ
(zie workshop 36)
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De Dag van de Eerstelijn Noord-Holland wordt mede
mogelijk gemaakt door:

‘Een unieke bijeenkomst voor alle zorgverleners die
werkzaam zijn in de eerstelijn in Noord-Holland’
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Woensdag 20 januari 2010
13:00-21:00 uur
AZ-stadion, Stadionweg 1 te Alkmaar
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