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Voorwoord
Effectief leren
Alstublieft! Een nieuwe studiegids met veel nieuwe scholingen voor u. Daar zullen ongetwijfeld zaken bij zitten die voor u minder interessant zijn, maar pareltjes zitten er zeker
voldoende tussen.
Leerpunt KOEL heeft afgelopen jaar behoorlijk geïnvesteerd om de scholingen verder
te verbeteren. Zo is onze triage-opleiding van start gegaan en worden steeds meer
praktijkassistenten door ons tot SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) opgeleid. Logisch,
want wie wil er niet tot zelfstandig werkende medewerker doorgroeien. En welke arts wil dat
niet voor zijn loyale en slimme praktijkassistente? Nieuw in dat verband is ook de
MOH-cursus, die opleidt tot Management Ondersteuner voor de Huisarts. Daarnaast bieden
we ook een aantal hele specifieke cursussen van vaardigheid tot communicatie.
We zijn bij KOEL heel trots op de groeiende groep docenten die zich wil inzetten voor goede
scholing. We hebben ze ook hard nodig, want uw behoefte is groot. En uit die groep komen
ook de innovaties en ideeën. Trouwens wat denkt u van al die duizenden evaluatieformulieren;
ook daaruit komen heel veel tips en ideeën waar we iets mee kunnen. Daar zijn we dan ook
heel blij mee. Het leidt namelijk steevast tot vernieuwing en uitbreiding van ons aanbod.
Er zit groei in de scholingsmarkt, maar ook verandering. We zijn heel blij met onze relatie met
NVDA, NHG en LHV-kringen, want door met elkaar samen te werken krijgen we een sterker
aanbod en daar profiteert u van. Zo betalen huisartsen aangesloten bij de LHV-Kringen veel
minder voor  accreditatie. En profiteren doktersassistenten in een aantal gevallen van hun
lidmaatschap. Ook werken we samen met LHV en NVDA aan een betere positie en opleiding
van de praktijkassistente.
Samen werken aan betere zorg leidt uiteindelijk tot meer werkplezier en tevreden patiënten.
Dat is toch waar we het allemaal voor doen?
Ik wens u veel plezier met de nieuwe studiegids en hoop u op vele “KOELe” cursussen te
mogen begroeten.

Adrie Evertse
Directeur Leerpunt KOEL
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Doktersassistenten
nascholing
Nascholen bij Leerpunt KOEL
verhoogt de kwaliteit in de
huisartsenpraktijk.
Ook in 2018 hebben wij voor u
weer een uitgebreid aanbod aan
interessante en praktijkgerichte
scholingen die u nog beter toerusten
om uw werk op hoog niveau
te blijven uitvoeren. Daar wordt de
hele praktijk beter van!
We komen ook graag bij u
op locatie om onze scholingen
bij u op maat te geven.
Bel ons voor meer informatie
(tel. 078 – 619 30 68, keuze 2)
over de mogelijkheden.
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Agressietraining

Allergie

BEGRIP OF BEGRENZEN: SAMEN VEILIG IN DE ZORG

Leerdoel
• Inzicht verkrijgen in het effect van wederzijdse
beïnvloeding bij agressie
Inzicht
verkrijgen in het belang van snel interveniëren
•
bij agressie
• Interveniëren door hard op de inhoud en zacht op
de relatie te zijn
• De-escalerend interveniëren aansluitend bij
de verschillende agressievormen
• Op effectieve manier met behoud van relatie
een verzoek van een patiënt weigeren
• Verkrijgen inzicht in persoonlijke valkuilen en
kwaliteiten als het gaat om het tonen van begrip en
het begrenzen van gedrag

Doktersassistent, praktijkondersteuner, huisarts
Dinsdag 6 maart 2018

Leerdoel
• (Beter) kunnen herkennen van allergie
• Goede handvatten voor een goed advies aan de patiënt
• Verkrijgen van inzicht in behandelmethoden

Doktersassistent

Inhoud
• Theorie allergie
• Voedselallergie
• Inhalatie allergie
• Anafylactische shock
• Diagnostiek en behandeling

Dinsdag 17 april 2018

Woensdag 14 maart 2018
Hotel Goderie, Roosendaal
19.00 - 21.30 uur

Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur

Woensdag 12 september 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten

Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 21.30 uur
2,5 accreditatiepunten
Dhr. H. Rosendaal, huisarts
€ 115,-

Dhr. O. v/d Veen, oud-politieman
en mw. L. Snijhorst, actrice
€ 225,-

Anatomie

Inhoud
• Brainstorm over wat ongewenst grensoverschrijdend gedrag (OGG) is tot aan minder of
niet beïnvloedbaar gedrag
• Model van impulsbeheersing
• Spanningscontrole-oefening: Herkennen van eigen spanning en deze leren te reguleren
d.m.v. ademhaling, spierontspanning en sturen van gedachten
• Technieken om OGG. te de-escaleren gekoppeld aan veilig

Leerdoel
• U weet waar de organen zich in de romp bevinden
• U weet wat viscerale pijn betekent en wat de betekenis
hiervan is voor de plaats, waar patiënten pijn voelen bij
een aandoening van één van de organen
• U heeft inzicht in de anatomie van het
bewegingsapparaat
• U snapt de achtergrond van een aantal veel voorkomende klachten van het bewegingsapparaat

Doktersassistent
Woensdag 13 juni 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur

Woensdag 26 september 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Mw. J.P. Caljouw-Vos, huisarts

Inhoud
• Anatomie van organen
• Anatomie van bewegingsapparaat
• Casuïstiek bespreking
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Angststoornissen
Leerdoel
• Kennisnemen van de (differentiaal)diagnostiek van
paniek- en angststoornissen bij een medische conditie
• Kennisnemen van het model van de paniekcirkel
• Kennisnemen van de beste wijze van reageren vanuit
dit model aan de telefoon, in de wachtkamer of in de
spreekkamer

Buikklachten
Doktersassistent en
praktijkondersteuner
Dinsdag 18 september 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Dhr. E.W. Berretty, klinisch
psycholoog/psychotherapeut

Inhoud
• Inventarisatie uit dagelijkse praktijk, uitleg differentiaal
diagnostiek
• Model van de paniekcirkel
• Oefenen met in de praktijk brengen van de paniekcirkel

Leerdoel
• Kennisnemen van diverse soorten buikklachten
• Inzicht krijgen in (on)gevaarlijke buikklachten en
alarmsignalen
• Kunnen geven van adviezen

€ 115,-

Leerdoel
• Kennis van astma en COPD vergroten
• Kennisnemen van de nieuwe standaard
• Inzicht krijgen in de rol van doktersassistent in astma
en COPD zorg
• Kunnen geven van adviezen

Doktersassistent

Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Dhr. P.R. de Vries, huisarts en mw.

19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten

€ 115,-

Bijeenkomst 1:
Dinsdag 20 maart 2018
Bijeenkomst 2:

Leerdoel
• Kennis over maken uitstrijkje vergroten
• Verbeteren van de kwaliteit van een uitstrijkje
• Het verbeteren van communicatie binnen
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

J. Andeweg, praktijkondersteuner

Inhoud
€ 115,Theorie
nieuwe
standaard
astma:
controle
en
•
beoordelen TIP (therapietrouw, inhalaties, prikkels)
• Theorie nieuwe standaard COPD: ziektelast en individueel behandelplan
• Nieuwe spirometrie

Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Doktersassistent

Cervixuitstrijk basiscursus
Donderdag 7 juni 2018

Dinsdag 10 april 2018

Dhr. J. Huisman, huisarts

Inhoud
• Acute en chronische buikpijn, diarree, obstipatie en
rectaal bloedverlies
• (On)gevaarlijke buikklachten en alarmsignalen
• Adviezen bij diarree en obstipatie

Astma en COPD - de nieuwe standaard
TIPS VOOR DE PUFFENDE PATIËNT

Doktersassistent

Dinsdag 17 april 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
6 accreditatiepunten
Mw. R.J. Hammers,
kaderhuisartsen urogynaecologie

Inhoud
Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen:

€ 225,-

Bijeenkomst 1:

•
•
•
•

Theorie maken van het uitstrijkje (1e avond)
Kwaliteitsnormen (1e avond)
Oefenen op fantomen (1e avond)
Bejegening van de patiënt d.m.v. rollenspel (2e avond)

Donderdag 13 september 2018
Bijeenkomst 2:
Donderdag 4 oktober 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
6 accreditatiepunten
Mw. A. Pameijer, kaderhuisartsen

Bij deze scholing wordt de vaardigheid op fantomen geoefend

urogynaecologie
€ 225,-
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Communicatie: patiënt of gast?
Leerdoel
• Effectiever inzetten van verbale en non-verbale
technieken
Inzicht
krijgen in hoe inhoud te geven aan gastvrije
•
bejegening en wat de voordelen hiervan zijn
• Inzicht krijgen in het verschil tussen klanttevredenheid
en klantloyaliteit, en het belang van beide
• Vergroten van inzicht in (eigen) gedrag

CVRM-basis
Doktersassistent en
praktijkondersteuner
Maandag 19 februari 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
14.00 - 17.00 uur

Maandag 19 februari 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur

Inhoud
• Gebruik van de verbeelding als drijfveer (kennis)
• Uitleg over de 4 motivatieniveaus en bijpassende oefening (interactief)
• Loyaliteit kweken hoe doet u dit? (Interactief en kennis)
• Achtergronden van de verschillende modellen voor
patiëntbejegening (interactief en kennis)

Dinsdag 13 maart 2018

Leerdoel
Doktersassistent
Kennis
hebben
van
risicogroepen
die
in
aanmerking
Woensdag 25 april 2018
•
komen voor een cardiovasculair risicoprofiel
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
10-jaarsrisico
op
sterfte
aan
harten
vaatziekten
kunnen
19.00 - 22.00 uur
•
berekenen met de risicotabel uit de NHG- standaard
3 accreditatiepunten
CVRM
Dhr. H. Gohari, huisarts
Kennis
hebben
van
de
voorwaarden
waaraan
een
€ 115,•
gestandaardiseerde spreekkamer bloeddrukmeting
moet voldoen
• Kennis hebben van de (niet-)medicamenteuze behandeling van patiënten met een
verhoogd risico op (sterfte aan) hart- en vaatziekten

Amsterdam, huisartsenpost
Amsterdam
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten

Inhoud
• Inhoud NHG-standaard CVRM 2012
• Casuïstiek en behandelmethoden

• Werken met de risicotabel
• Gestandaardiseerd bloeddrukmeten

Mw. J. van de Bovenkamp,
triagiste en docent
communicatie
€ 135,-

Doppleronderzoek en bloeddrukmeten
BEPALEN VAN ENKEL-ARMINDEX

Compressief zwachtelen
Leerdoel
• Kennisnemen van de CBO-methode
• Het zelfstandig uit kunnen voeren van
compressietherapie

Doktersassistent en
praktijkondersteuner
Donderdag 15 maart 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Leerdoel
• Kennis opfrissen betreffende bloeddrukmeten
• Kennis vergroten betreffende het doppleronderzoek
• Op juiste wijze uit kunnen voeren van bloeddrukmeten
en het doppleronderzoek
• Kennis vergroten betreffende bepalen enkel-armindex
• Uitkomsten kunnen interpreteren, beoordelen en
patiënten van advies kunnen voorzien

19.00 - 22.00 uur

Inhoud
• Theorie CBO-methode
• Theorie benen en vaatstelsel
• Risico’s
• Praktisch toepassen van compressief zwachtelen
• Doorverwijzen voor steunkousen
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3 accreditatiepunten
Mw. M. de Bruin,
praktijkverpleegkundige
€ 135,-
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Doktersassistent en
praktijkondersteuner
Woensdag 18 april 2018
Breda, Hotel Princeville
19.00 - 22.00 uur

Mei 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur

Inhoud
• Start met theorie over bloeddrukmeten, enkel-armindex
en doppleronderzoek
• Aan de hand van een observatielijst de onderzoeken
uitvoeren/bepalen
• Met behulp van casuïstiek uitkomsten interpreteren,
beoordelen en adviseren

Aanmelden

www.leerpuntkoel.nl

3 accreditatiepunten
Mw. J.P. Caljouw, kaderhuisarts
hart- en vaatziekten
Mw. J. Andeweg,
praktijkondersteuner
€ 139,-
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Duits
Leerdoel
• Een Duits sprekende patiënt goed te woord kunnen
staan
• Een goed triagegesprek kunnen voeren in het Duits

ECG-opfris
Doktersassistent
Bijeenkomst 1:
Woensdag 21 maart 2018
Bijeenkomst 2:

Doktersassistent en
praktijkondersteuner
Donderdag 18 oktober 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Woensdag 18 april 2018

Inhoud
• Triageconversatie in het Duits
• Medische begrippen in het Duits

Leerdoel
• Verder ontwikkelen van de geleerde vaardigheden
rondom het ECG

Ouddorp, locatie volgt
19.00 - 22.00 uur

Inhoud
• Praktische herhaling
• Casuïstiek uit eigen praktijk

6 accreditatiepunten

19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Dhr. H. Gohari, huisarts
€ 115,-

Mw. D. Vissers,
communicatiedeskundige
€ 235,-

ECG-basis voor de doktersassistent

Effectief communiceren

Leerdoel
• Kennis nemen van de theorie van het maken van een
ECG
• Weten wat de juiste manier van aanbrengen van de
ECG-plakkers is
• Een ECG kunnen maken
• ECG’s kunnen aflezen en de uitkomst kunnen
interpreteren

Leerdoel
• Effectief communiceren door gebruik te maken van
uw eigen communicatiestijl en die van uw
gesprekspartner

Doktersassistent
Woensdag 14 maart 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Dhr. H. Gohari, huisarts
€ 135,Oefenen met lotusslachtoffers

praktijkondersteuner
Woensdag 16 mei 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur

Inhoud
• Het bepalen van uw eigen communicatiestijl
• Toelichting op de 4 communicatiestijlen
• Oefenen met communicatiestijlen

Inhoud
• Toepassingen en mogelijkheden van het ECG
• Interpreteren van de resultaten
• Afwijkingen
• Leren plakken op lotusslachtoffers

16

Doktersassistent, huisarts en

Dinsdag 16 oktober 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Mw. D. Vissers,
communicatiedeskundige
€ 155,-
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Ehealth

Hart- en vaatziekten
“HELP EEN SPOEDGEVAL!”

Leerdoel
• Kennisnemen van de verschillende vormen van Ehealth
voor de huisartsenpraktijk
• Zicht hebben op de invloed van Ehealth op de taak van
de doktersassistente
• Een bijdrage kunnen leveren aan implementatie van
Ehealth in de praktijk

Doktersassistent
Bijeenkomst 1:
Donderdag 18 januari 2018
Bijeenkomst 2:
Donderdag 8 februari 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.30 - 21.30 uur
8 accreditatiepunten

Inhoud
• Introductie Ehealth voor de huisartsenpraktijk
• Voordelen en aandachtspunten van Ehealth
basisvormen: eAfspraak, eConsult en eRecept
• Implementatie van Ehealth basisvormen en de rol
van de assistente
• Informatie en communicatie naar patiënten over Ehealth
in de praktijk

Mw. S. Timmer, zorginnovator
€ 395,-

2 klassikale bijeenkomsten
van 2 uur en daarnaast 4 uur
e-Learning.

Doktersassistent
Bijeenkomst 1:
Dinsdag 19 juni 2018
Bijeenkomst 2:

Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Dhr. H. Gohari, huisarts
€ 115,-

Inhoud
• Urgentiegericht triëren
• Symptomen van de acute hart- en vaatziekten, hartinfarct en CVA
• Hoe te handelen bij deze symptonen
• Alarmsymptomen van hartkloppingen
• Wegrakingen
• Casuïstiek

Leerdoel
• Het kunnen herkennen van symptomen bij hartfalen
• Adviezen kunnen geven bij patiënten met hartfalen
• Telefonische triage bij acuut hartfalen kunnen
toepassen

Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
6 accreditatiepunten
Mw. D. Vissers, docent Engels

Deze scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten.

Dinsdag 12 juni 2018

Hartfalen triagetechnieken

Dinsdag 3 juli 2018

Inhoud
• Triageconversatie in het Engels
• Medische begrippen in het Engels

Doktersassistent

Deze scholing bestaat uit

Engels
Leerdoel
• Een Engelssprekende patiënt goed te woord kunnen
staan
• Een goed triagegesprek kunnen voeren in het Engels

Leerdoel
• Kennis hebben en het kunnen toepassen van urgentiegericht triëren bij symptomen van hart- en vaatziekten
• Kennis hebben van de symptomen van een CVA/TIA en
van een hartinfarct
• Kennis hebben van alarmsymptomen bij hartkloppingen
en wegrakingen
• Adequaat kunnen handelen bij alarmsymptomen van
hart- en vaatziekten

€ 235,Om deel te nemen aan deze
cursus dient u de basiscursus

Doktersassistent
Dinsdag 22 mei 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Dhr. H. Gohari, huisarts

Inhoud
• Theorie hartfalen
• Alarmsymptomen herkennen tijdens een
telefoongesprek
• Adviezen bij chronische begeleiding
• Adviezen en handelen bij acute benauwdheid

€ 115,-

hechten te hebben afgerond!
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Hechttechnieken

Doktersassistent en

Huidoncologie

praktijkondersteuner

Leerdoel
• Het beheersen en kunnen toepassen van
hechttechnieken

Bijeenkomst 1:
Donderdag 25 januari 2018
Bijeenkomst 2:
Donderdag 15 februari 2018

Inhoud
• Primaire en secundaire wondbehandeling
• Materialenkennis, zoals het instrumentarium
• Verschillende soorten hechtdraden en zwachtels
• Anesthesiemiddelen
• Risico’s en controle
• Praktische vaardigheden

Leerdoel
• Inzicht verkrijgen in verschillende huidaandoeningen
• Inzicht verkrijgen in alarmsignalen
• Kennisnemen van de verschillende behandelmethoden

Doktersassistent
Dinsdag 15 mei 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten

Najaar 2018 (exacte data volgen
in de loop van 2018)
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
6 accreditatiepunten

Inhoud
• Theorie huidaandoeningen, signalen en
behandelmethoden
• Casuïstiek
• Quiz

Dhr. H. de Lathouder, huisarts
€ 115,-

Mw. J. van Holsteijn-van der
Vorm, huisarts

Deze scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten.

€ 459,Voordat men zelfstandig aan
de slag kan in de eigen praktijk,
moet u onder begeleiding van
uw huisarts het hechten laten

De rol van de doktersassistente
in de Ketenzorg

aftekenen.

Hechttechnieken opfris
Leerdoel
• Kennis en vaardigheden van het hechten opfrissen

Doktersassistent en
praktijkondersteuner
Najaar 2018 (exacte datum volgt

Inhoud
• Casuïstiek
• Wat weet u van de patiënt?
• Hoe kijkt u naar een wond?
• Wat zou u doen?
• Verdoving
• Wondinfectie
• Materiaalgebruik
• Oefenen

in de loop van 2018)
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Mw. J. van Holsteijn-van der
Vorm, huisarts
€ 215,Om deel te nemen aan deze
cursus dient u de basiscursus
hechten te hebben afgerond!
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Leerdoel
Doktersassistent
Opdoen
van
basiskennis
m.b.t.
de
aandoeningen
en
Bijeenkomst 1:
•
praktische kennis m.b.t. ketenzorgprogramma’s diabetes
27 maart 2018
mellitus, COPD/astma, cardiovasculair risicomanageBijeenkomst 2:
ment en ouderenzorg
24 april 2018
Opdoen
van
vaardigheden
die
van
belang
zijn
in
de
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
•
ketenzorgprogramma’s:
19.00 - 22.00 uur
- uitvoering van longfunctieonderzoek
6 accreditatiepunten
- (30 minuten)bloeddrukmeting
Dhr. U. Tas, huisarts
- signaleren van kwetsbare ouderen
Longfunctielaborant
- afnemen van MMSE en kloktekentest
bij 2e bijeenkomst
- meewerken aan het opstellen van een zorgbehandel€249,plan voor ouderen
- registreren in het HIS/KIS en andere ketenzorgspecifieke administratieve taken

Studiegids 2018

Inhoud
• Achtergrond aandoeningen en ketenzorgprogramma
• Casuïstiek met uitwerking van de verschillende onderdelen van het betreffende
ketenzorgprogramma
Bespreking
van de taken van de assistent en oefening van bijbehorende vaardigheden
•

Aanmelden
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Kindermishandeling
Leerdoel
• Handvaten in het herkennen van signalen van
kindermishandeling
• Wegwijs worden in de meldcode kindermishandeling

Doktersassistent
Donderdag 8 maart 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00-22.00 uur
3 accreditatiepunten
Mw. J. van Holsteijn-van der

Inhoud
• Meldcode kindermishandeling
• Casuïstiek

Klantgerichtheid
van klacht naar compliment

Vorm, huisarts
€ 115,-

Leerdoel
• Vergroten van inzicht in (eigen) gedrag t.a.v. omgaan
met klachten en complimenten
• Effectiever omgaan met klachtafhandeling
• Het inzetten en/of aanleren van technieken om mensen
te kunnen ‘verleiden’ tot het geven van complimenten
en suggesties

Doktersassistent,
praktijkondersteuner en huisarts
Dinsdag 13 februari 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Dhr. M. Hoogerheide, adviseur en
trainer

Inhoud
€ 115,Typen
en
soorten
klachten
en
klagers
en
wat
willen
ze
•
bereiken
• Wat zijn de effecten van klachten en klagers op ons eigen gedrag en
hoe hiermee effectief om te gaan
Het
sorry- en excuusmodel
•
Van
klacht naar compliment; verleidingstechnieken
•

Kinderziekten
Leerdoel
• Kennis opfrissen van de meest voorkomende
kinderziekten
• Het goed kunnen adviseren van ouders over de
verschillende soorten kinderziekten

Doktersassistent en
apothekersassistent
Dinsdag 12 juni 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten

Inhoud
• Kinderen met koorts
• Koortsstuipen
• 5e en 6e ziekte
• Waterpokken
• Mazelen
• Kinkhoest
• RS-virus
• Meningitis
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Klinische les Laboratoriumwaarden
Leerdoel
• Kennisnemen van de meest voorkomende labwaarden
• Kennisnemen over het geven van uitslagen richting
patiënten

Dhr. G. Elshout, huisarts

Woensdag 21 maart 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Woensdag 17 januari 2018

Inhoud
• Verschillende laboratoriumwaarden, normaalwaarden
en afwijkingen
• Casuïstiek

€115,-

Doktersassistent

Amsterdam, Huisartsenposten
Amsterdam
19.30 – 21.30 uur
2 accreditatiepunten
Mw. J.P. Caljouw-Vos,
kaderhuisarts hart- en
vaatziekten
€ 109,-

Studiegids 2018
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Klinische les - Microbiologie
Leerdoel
• U heeft kennis van het verschil tussen urinekweek
en dip
• U weet wanneer een faeseskweek zinvol is bij diarree
• U heeft globaal inzicht in de achtergrond van serologie
(afweerstoffen in het bloed)
• U heeft kennis genomen van de meest voorkomende
resistente bacteriën en het nut van het terughoudend
voorschrijven van antibiotica

Klinische les - Trauma aan het hoofd
Doktersassistent
Woensdag 4 april 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Woensdag 19 december 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.30-21.30 uur

Mw. J.P. Caljouw-Vos,

vaatziekten
€ 109,-

Klinische les - Psychische klachten
herkennen
Leerdoel
• Globaal kunnen signaleren en herkennen van paniek en
angst, somberheid en rouw, vermoedens van persoonlijkheidsproblematiek en suïcidaliteit
• Vergroten van inzicht in eigen gedrag
• Aanzet kunnen geven om effectiever om te gaan met
eigen gedrag in moeilijke situaties
• Inzicht krijgen in gedragsescalaties en hoe deze
beperkt of voorkomen kunnen worden

Doktersassistent
Dinsdag 17 april 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.30-21.30 uur
3 accreditatiepunten
Mw. C. Teirlinck, huisarts
€ 109,-

2 accreditatiepunten

kaderhuisarts hart- en

Inhoud
• Bespreken van een urinekweek
• Bespreken Pfeiffer testen
• Bespreken voorzorgsmaatregelen resistente bacterie
• Casuïstiek

Leerdoel
• Kennis nemen van ziektebeelden acuut hoofdtrauma
(signalen, vroege en late gevolgen, acute hoofdpijn)
• Kennis nemen van de risicofactoren voor intracranieel
letsel bij kinderen en volwassenen
• (Her)kennen en signalen van kindermishandeling
Inhoud
• Handvatten voor het geven van voorlichting
(o.a. wekadvies)
• Casuïstiek
• Nieuwe NHG-standaard Hoofdtrauma
• Adviezen thuisarts.nl

Mammacarcinoom

Doktersassistent
Woensdag 14 maart 2018

Leerdoel
• Inzicht in huidige stand van zaken rondom diagnostiek, onderzoeksmogelijkheden en therapie bij
mammacarcinoom

Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.30-21.30 uur
2 accreditatiepunten
Dhr. M. Hoogerheide, senior
trainer/docent
€ 109,-

Doktersassistent
Dinsdag 11 september 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten

Inhoud
• Diagnostiek
• Zelfonderzoek
• Bevolkingsonderzoek
• Beeldvormend onderzoek
• Erfelijkheid
• Huidige stand van zaken m.b.t. therapie

Dhr. J. Huisman, huisarts
€ 115,-

Inhoud
• Theorie psychische aandoeningen
• Casuïstiek
• Tips en tricks

24
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Management Ondersteuner Huisarts (MOH)
(PRAKTIJKMANAGEMENT VOOR DE DOKTERSASSISTENT, PRAKTIJKONDERSTEUNER E.A.)

Bent u doktersassistent en gaat u (gedeeltelijk)
praktijkmanagement-taken uitvoeren binnen de
huisartsenpraktijk? Dan is dit de opleiding voor u!

Doktersassistent
Bijeenkomst 1:
Woensdag 4 april 2018
Bijeenkomst 2:

Leerpunt KOEL gaat starten met een nieuwe, praktijkgerichte opleiding voor medewerkers die zich binnen de
huisartsenpraktijk willen richten op de aansturing van de
praktijk en op zoek zijn naar concrete handvatten.

worden aangetrokken? Dit zijn allemaal vragen die we tijdens de derde bijeenkomst behandelen. Na afloop is de MOH in staat om een personeelsbeleid op hoofdlijnen op te zetten,
uit te voeren én te onderhouden.

Woensdag 25 april 2018
Bijeenkomst 3:
Woensdag 9 mei 2018
Bijeenkomst 4:

Bijeenkomst 4 - Eindopdracht
Werken aan een oplossing van een organisatorisch probleem van de eigen praktijk.
Samen met de docent wordt dit probleem beschreven en wordt nagedacht over de oplossingsrichting (gebaseerd op de inhoud van de verschillende bijeenkomsten). Presentatie
van de eindopdracht aan elkaar op welke manier zij het probleem in de eigen praktijk gaan
aanpakken. Bij deze bijeenkomst worden de eigenaren van de praktijk en/of de betrokken
huisartsen, van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Woensdag 30 mei 2018

Introductie en Leerdoelen
Het wordt steeds drukker in de huisartsenpraktijk, niet
alleen met meer patiënten met complexere vragen, maar
ook het management van de praktijk vraagt steeds meer
tijd en die tijd is schaars. Om de huisarts te ondersteunen
leert de MOH de competenties, die nodig zijn om het
management te helpen ontwikkelen en uit te voeren.
Na afloop van de opleiding MOH, bent u in staat om
verschillende onderdelen van het management van de
praktijk zelfstandig uit te voeren en de huisarts op een
proactieve manier te adviseren en ondersteunen bij
diverse managementtaken.

Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
17.00 - 21.30 uur
Tijdens deze bijeenkomsten
wordt u een maaltijd

Studiebelasting
Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een (beperkte) huiswerkopdracht, welke tijdens
de daaropvolgende bijeenkomst wordt besproken. Daarnaast wordt tijd besteed aan het
werken aan de eindopdracht.

aangeboden.
12 accreditatiepunten
Dhr. R. van Bergeijk, manager
huisartsenpraktijk

Opleidingseisen
Minimaal afgeronde MBO-opleiding Doktersassistent. MBO of HBO werk en denkniveau is
een pré.

Dhr. E. Klijn
€ 1.045,-

Bijeenkomst 1 - Het beleidsplan
Wanneer is beleid nu goed beleid en wanneer niet? Waar moet een goed bedrijfsplan aan
voldoen? Hoe maak je een goed bedrijfsplan? Hoe gebruik je het bedrijfsplan in de dagelijkse praktijk? Ontwerpen indicatoren om te bepalen of het beleid ook écht werkt, of dat
het moet worden bijgestuurd of aangepast.

Intakegesprek
Voorafgaand aan de cursus neemt één van de kerndocenten contact met de deelnemers
op, voor het plannen van een (telefonisch) intake/kennismakingsgesprek. Tijdens dit
gesprek worden de persoonlijke leerdoelen besproken en tevens hoe een mogelijke
eindopdracht er uit kan zien.
Scholingslocatie
De opleiding wordt zowel bij Leerpunt KOEL in Zwijndrecht georganiseerd, maar kan ook bij
u op locatie worden uitgevoerd. Data en tijden in overleg.

Bijeenkomst 2 - Financieel Management
Het financieel management van de praktijk is één van de belangrijkste taken binnen een
praktijk. Hoe kunt u bepalen wat de financiële gevolgen zijn van een beleidskeuze? Hoe
stelt u een begroting op? Hoe kunt u bepalen of een investering wel of geen verstandige
keuze voor de praktijk is.
Bijeenkomst 3 - Personeel & Personeelsbeleid
Hoe zorgen we dat binnen de praktijk alle competenties en vaardigheden aanwezig zijn
die nodig zijn om de praktijk goed te laten draaien? Voor nu en voor straks! Moeten we nu
zorgen dat collega’s bepaalde cursussen gaan volgen of moet wellicht nieuw personeel
26
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Nierfalen
Leerdoel
• Kennis hebben van de functie van de nieren
• Kennis hebben van de klachten, die voorkomen bij
nierfalen
• Weten wat de MDRD betekent
• Weten welke leefstijl- en voorlichtingsadviezen kunnen helpen om achteruitgang van de nierfunctie te
voorkomen
• Bij patiënten met nierfalen/dialysepatiënten weten
welke (telefonische) adviezen u kunt geven en wanneer
u moet overleggen met de huisarts

Omgaan met moeilijke mensen
Doktersassistent en
praktijkondersteuner
Woensdag 21 februari 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 – 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Mw. J.P. Caljouw-Vos,

Leerdoel
• Vergroten van inzicht in (eigen) gedrag
• Effectiever kunnen omgaan met het eigen gedrag, in
moeilijke situaties met agressieve of moeilijke mensen
• Effectiever inzetten van verbale en non-verbale
technieken
• Gedragsescalaties kunnen beperken en voorkomen

kaderhuisarts hart- en
vaatziekten
€ 115,-

Inhoud
• Functie van de nieren
• Symptomen van nierfalen
• Risicofactoren voor nierfalen
• (Niet-)medicamenteuze adviezen om achteruitgang van nierfunctie te voorkomen
• (Niet-)medicamenteuze adviezen bij nierfalen/dialyse
• Casuïstiek

Huisarts, doktersassistent en
praktijkondersteuner
Bijeenkomst 1:
Woensdag 9 mei 2018
Bijeenkomst 2:
Woensdag 23 mei 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur

Inhoud
• Achtergronden en aanleiding van de scholingen
omgaan met agressieve of moeilijke mensen
Functioneren
van het menselijk brein (reptielenbrein,
•
zoogdierenbrein en cognitieve brein)
• Waarom zijn moeilijke mensen moeilijk?
• Typen en soorten moeilijke mensen en hun logische
gedragingen
• Wat zijn de effecten van het eigen gedrag op moeilijke mensen
• Roos van Leary en de 5 + 1 aanpak

6 accreditatiepunten
Dhr. M. Hoogerheide, senior
trainer/docent
€ 229,Interactieve scholing met acteur

Deze scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten.

Oogheelkunde
Leerdoel
• Herkennen oogproblemen
• Weten wanneer doorverwijzen nodig is
• Kennisnemen van behandeling bij rode ogen

Doktersassistent
Donderdag 12 april 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 21.45 uur
2,5 accreditatiepunten

Inhoud
• Het rode oog
• Glaucoom: wat is het en hoe te behandelen
• Moderne behandeling van staar en mogelijke
alarmsignalen

28
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Dhr. D.A.W.W. van Vliet, huisarts
€ 115,-
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Oren
Leerdoel
• Op een goede wijze het oor uit kunnen spuiten voor
assistenten die de vaardigheid nog niet beheersen
• Op een goede manier een audiometrie af kunnen
nemen

Overgangsklachten
Doktersassistent
Dinsdag 2 oktober 2018
Ridderkerk, Het Doktershuis
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Dhr. J. van Heest, huisarts

Inhoud
• Theorie oor
• Praktijkvaardigheid oren uitspuiten
• Praktijkvaardigheid audiometrie

Leerdoel
• Inzicht in de overgang, overgangsklachten en
behandelmethoden

en mw. D. Maaskant,
praktijkondersteuner
€ 129,-

Doktersassistent
Donderdag 17 mei 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.30 - 22.00 uur

Inhoud
• Wat is de overgang
• Wat zijn de verschijnselen, mogelijke klachten
• Wat is mogelijk qua behandeling
• Veel gestelde vragen

2,5 accreditatiepunten
Mw. A. Pameijer, kaderhuisarts
urogynaecologie
€ 109,-

Deze scholing is bedoeld voor assistenten die de vaardigheid oren uitspuiten nog niet
beheersen en nog niet in de praktijk uitvoeren.

Ouderenzorg: ins en outs

Palliatieve zorg
“DE KUNST VAN HET LOSLATEN”

Leerdoel
• Kennisnemen van problematiek rondom kwetsbare
ouderen
• Inzicht verkrijgen hoe met deze patiënten in de praktijk
om te gaan, welke partijen daarbij betrokken zijn en wat
dit betekent voor het werk van de doktersassistent

Doktersassistent
Bijeenkomst 1:
Woensdag 23 mei 2018
Bijeenkomst 2:
Woensdag 6 juni 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur

Inhoud bijeenkomst 1
6 accreditatiepunten
Multi
morbiditeit
Dhr. U. Tas, huisarts
•
Functionele
geriatrie
€ 225,•
Proactieve
zorg
en
het
werken
met
een
zorgbehandelplan.
•
• De definitie van kwetsbaarheid
• Epidemiologische gegevens
• Het gebruik van diverse identificatiemethoden en het registreren in het HIS.

Leerdoel
• U weet wat palliatieve zorg is
• U bent zich bewust van uw rol in deze zorg en uw eigen
houding t.o.v. lijden, palliatieve zorg en de dood
• U heeft kennis van de meest voorkomende klachten,
die in de palliatieve fase voorkomen en welke adviezen
gegeven kunnen worden

Doktersassistent
Woensdag 16 mei 2018
Amsterdam, Huisartsenposten
19.00 - 22.00 uur

Woensdag 30 mei 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur

Inhoud
• Medisch inhoudelijke, psychische en sociale aspecten
van palliatieve zorg
• Rol van de assistente in palliatieve zorg
• Casuïstiek

3 accreditatiepunten
Mw. J.P. Caljouw-Vos,
kaderhuisarts hart- en
vaatziekten
€ 115,-

Inhoud bijeenkomst 2
• Medicatie voor ouderen
• Therapietrouw, polyfarmacie en medicatiereview
• Diëtiek
• Dementie, Delier en Depressie
30
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Polyfarmacie
Leerdoel
• Het krijgen van handvatten om in de praktijk problemen
met polyfarmacie te kunnen signaleren en aanpakken

Reanimatie en AED beginner
Doktersassistent en
praktijkondersteuner
Woensdag 10 oktober 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Inhoud
• Algemene aspecten van polyfarmacie
• Punten van aandacht en de taak van POH/assistent bij
polyfarmacie
• Voorbeelden en/of zelf ingebrachte casuïstiek
• Praktische tips

19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Mw. C. Hoogeboom, apotheker
€ 115-

Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten

Inhoud
• Wie is nu toch de praktijkmanager?
• Werkzaamheden van de praktijkmanager en de niveaus
• De truck
• De toekomst

€ 115-

Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

reanimatiedocent
€ 139,-

Leerdoel
• Opfrissen kennis en vaardigheden reanimatie en
AED
• Diagnose ademstilstand
kunnen stellen
• Reanimatie kunnen
opstarten
• Veilig en effectief een
AED kunnen bedienen

Donderdag 22 maart 2018

Donderdag 24 mei 2018

Dhr. W. van den Berge, erkend

Leerdoel
• U weet wat de functie praktijkmanager inhoudt
• U weet op welke verschillende manieren de functie van
praktijkmanager kan worden ingevuld in de praktijk
• U weet wat de meerwaarde van een praktijkmanager is
voor de praktijk

praktijkondersteuner

praktijkondersteuner

4 accreditatiepunten

Reanimatie en AED herhaling

Doktersassistent en

Doktersassistent en

18.00 - 22.00 uur

Inhoud
• Richtlijnen reanimatie
• Oefenen reanimatie en AED
• Toets en certificering

De Praktijkmanager - de spil in uw praktijk

Mw. A. Romers, praktijkmanager
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Leerdoel
• Diagnose ademstilstand kunnen stellen
• Reanimatie kunnen opstarten
• Veilig en effectief een AED kunnen bedienen

Doktersassistent, praktijk-

Maandag 19 maart 2018

ondersteuner en huisarts met

Rotterdam, Hogeschool R’dam

reanimatiecertificaat

19.00 - 22.00 uur

3 accreditatiepunten

Donderdag 24 mei 2018

Dhr. W. van den Berge,

Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

erkend reanimatiedocent

14.00 - 17.00 uur

€ 139,Toets en verlenging certificering

Dinsdag 11 september 2018
Gorinchem, Hotel Gorinchem
19.00 - 22.00 uur

Inhoud
• Update richtlijnen reanimatie
• Oefenen reanimatie en AED
• Toets
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Dinsdag 13 november 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
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Recht en gezondheidszorg
Leerdoel
• Inzicht in de verantwoordelijkheden van de doktersassistent in de huisartsenpraktijk
• Inzicht in de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van
de arts
• Inzicht in de regeling van de voorbehouden
handelingen
• Belangrijkste rechten en plichten van de patiënt kunnen
benoemen

Schildklierproblematiek
Doktersassistent
Dinsdag 20 februari 2018
Breda, Hotel Princeville
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Mw. M. van Dijk-Fleetwood Bird
€ 149,-

Inhoud
• Bespreken verschillende patiëntenrechten
• Bespreken regeling omtrent datalekken
• Bespreken nieuwe klachten- en geschillenregeling
• Verschil tussen complicaties, incidenten en calamiteiten
• Bespreken verantwoordelijkheden en bekwaamheden in de huisartsenpraktijk

Rugklachten
Leerdoel
• Meer kennis over rugklachten
• Het geven van de juiste adviezen bij rugklachten
• Herkennen van alarmsymptomen bij rugklachten

34

Doktersassistent
Dinsdag 8 mei 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Dhr. J. Huisman, huisarts

Inhoud
• Theorie schildklier
• Aandoeningen schildklier
• Laboratoriumonderzoek
• Uitleg TSH/T4

€ 115,-

SOA
Doktersassistent
Woensdag 11 april 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Maandag 29 oktober 2018

Inhoud
• Definitie rugklachten
• (Alarm)symptomen
• Onderzoek
• Behandeling
• (Niet-)Medicamenteuze adviezen
• Casuïstiek

Leerdoel
• Kennis nemen van de werking van de schildklier
• Weten wanneer laboratoriumonderzoek in te zetten
• Kennis nemen van mogelijke behandelingen voor
schildklieraandoeningen

Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Leerdoel
• Kennisnemen van diverse SOA’s en wijze van overdracht
• Kunnen geven van voorlichting over (het voorkomen
van) SOA’s
• Kennisnemen van Partnerwaarschuwing: Wat is het en
hoe werkt het

19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Mw. J. van Leeuwen - huisarts
€ 115,-

Studiegids 2018

Doktersassistent
Donderdag 14 juni 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.30 - 21.45 uur
2 accreditatiepunten
Mw. A. Pameijer, kaderhuisarts
urogynaecologie

Inhoud
• Inhoudelijke kennis SOA
• Voorlichting, preventie en Partnerwaarschuwing
• Casuïstiek

Aanmelden

www.leerpuntkoel.nl

€ 109,-
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SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts
(leergang)

SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts her-certificering

Een spreekuur volgens planning laten verlopen is een hele opgave, zeker als er
regelmatig onaangekondigd bellers of inlopers zijn met een directe hulpvraag. Een
Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) schat zelfstandig de situatie in, verleent semispoedeisende hulp en bewaakt de rust in de praktijk. Dit is een uitdagend programma
voor ervaren assistenten en triagisten die meer in hun mars hebben.

Leerdoel
• Opfrissen van kennis en vaardigheden 15 veelvoor
komende klachten en klein letsel

Wat is de belangrijkste meerwaarde?
De SOH is een goed opgeleide assistente die de logistiek
van het (eigen) spreekuur waarborgt door semi-spoedeisende patiënten de aandacht te geven die ze nodig
hebben. Van allergische reacties tot brandwonden, vaak
is snel duidelijk of een spoedbehandeling nodig is en
hoeft de arts er niet noodzakelijk bij te komen. De SOH
kan zelfstandig klein letsel en veelvoorkomende klachten afhandelen of doorverwijzen indien nodig. Dit biedt
de huisarts rust in zijn dagelijkse spreekuur of tijdens de
dienst op de HAP waardoor hij meer tijd heeft voor complexere problematiek.

Doktersassistent
Scholing 1: Start 6 maart 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
Scholing 2: Start 24 januari 2018

•
•
•
•
•
•
•
•

leergang SOH
Dinsdag 20 februari 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Inhoud
• Herhaling afhandelen veel voorkomende klachten
• Uitwisselen ervaringen/intervisie (interactief)
• Herhalen en toetsen vaardigheden (praktijk)
• Nieuwe inzichten/veranderingen in theorie en
vaardigheden

Donderdag 20 september 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Dhr. H. Gohari, huisarts

Roosendaal

€ 185,-

Scholing 3: Start 23 januari 2018

Verlenging SOH-certificaat

Utrecht

(Pontifex) met 2 jaar

20 accreditatiepunten
Doktersassistente
€ 2.250,-

Tapen van de enkel

Wat wordt er inhoudelijk behandeld?
De Spreekuur Ondersteuner Huisarts is een nascholing
die bestaat uit twee delen. Het theoriedeel bestaat uit
7 bijeenkomsten waarbij de volgende 15 klachten worden
behandeld:
Allergische huidreactie
•
Bijtwond		
•
Bloedneus		
•
Brandwonden		
•
Corpus alienum huid
•
Enkeldistorsie		
•
Keelpijn		
•
Mictieklachten vrouw		

Oud-deelnemers aan de

Leerdoel
• Op de juiste wijze leren tapen van de enkel

Doktersassistent
Donderdag 15 november 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Inhoud
• Theorie enkel
• Aanleggen tapebandage
• Zelf oefenen

Schaafwond
Scheur- en snijwond
Sinusklachten en verkoudheid
Tand door lip
Teenletsel
Tekenbeet
Wespen-, bijen-, insectensteek

19.30 - 21.45 uur
2 accreditatiepunten
Dhr. S. Löbker, Fysiotherapeut
€ 129,-

Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een examen. Na positieve afronding volgt
een stageperiode (3-6 maanden), waarin praktijk en toepassing van zelfstandige medische
handelingen centraal staat.
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Triage ABCDE

Triage: NHG-Triagewijzer
“HOE TE GEBRUIKEN IN DE PRAKTIJK?”

Leerdoel
• Interpreteren van de ABCDE-systematiek
• Structureren en inventariseren van klachten
• Vaardigheden eerste hulp

Doktersassistent en
praktijkondersteuner
Dinsdag 27 maart 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur

Inhoud
• Wanneer is er sprake van acute problematiek?
• Theorie ABCDE-methodiek
• ABCDE aan de telefoon en in de praktijk
• Casuïstiek om het geleerde eigen te maken
• Enkele eerste hulp vaardigheden: stabiele zijligging
noodvervoersgreep van Rautek

Dinsdag 2 oktober 2017
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
09.30 - 12.30 uur

Leerdoel
• Op de juiste wijze de NTS-triagewijzer in zetten en
gebruiken
• De juiste zorg op het juiste moment en door de juiste
zorgverleners in te zetten
• Urgentie bepalen vanuit het toestandsbeeld
• Zelfzorgadviezen te geven op basis van de
NHG-triagewijzer

Doktersassistent
Dinsdag 3 april 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Mw. J. van de Bovenkamp,
opleidingskundige-triagist
€ 135,-

3 accreditatiepunten
Mw. M. den Otter, huisarts
€ 135,Scholing met lotusslachtoffer

Triage en luisterend leren

Inhoud
• De structuur van de NHG-triagewijzer
• Het denken in toestandsbeelden, vergeet de diagnose!
• De vraag achter de hulpvraag van de patiënt
• Het bepalen van de juiste urgentie
• Op welke wijze overleggen met de huisarts, wat is jouw hulpvraag?

Triage: het registreren van de “SOEP”

TRIAGETRAINING OP BASIS VAN NTS EN HAAK

Leerdoel
• In de praktijk leren omgaan met NTS en HAAK
• Kwaliteit van triage verhogen
• Communicatie van assistent naar arts verbeteren, op
basis van het geleerde

Doktersassistent
Bijeenkomst 1:
Donderdag 22 maart 2018
Bijeenkomst 2:
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19.00 - 22.00 uur

Deel 2:
• Herhaling theorie
• Ervaringen van
deelnemers bespreken
Elkaars
banden
•
beoordelen en bespreken

Doktersassistent
Dinsdag 13 maart 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Woensdag 10 oktober 2018

Donderdag 19 april 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Inhoud
Deel 1:
• Basiskennis HAAK en NTS
• Communicatie naar
huisarts
Banden
luisteren en
•
bespreken

Leerdoel
• Kennisnemen van de SOEP-methode voor registratie in
medisch dossier
• Kunnen registeren volgens SOEP-methode

6 accreditatiepunten

Inhoud
• Opbouw WGBO en journaal
• SOEP-registratie
• Casuïstiek

Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Mw. D. Oomen,

Mw. L. Lingbeek, adviseur

praktijkondersteuner

deskundigheidsbevordering

€ 115,-

€ 299,-
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Triage: Telefonische triage
versus Fysieke triage

Triage: Fysieke triage

Leerdoel
Doktersassistent
Aan het einde van de scholing bent u in staat om:
Dinsdag 8 mei 2018
De
verschillen
tussen
telefonisch
en
fysieke
triage
te
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
•
benoemen
19.00 - 22.00 uur
Fysieke
triage
toe
te
passen
3 accreditatiepunten
•
Toestandsbeeld
zowel
aan
de
telefoon
als
fysiek
te
Mw. J. van de Bovenkamp,
•
vertellen en naar te handelen
opleidingskundige-triagist
De
vraag
achter
de
hulpvraag
duidelijk
krijgen
€ 129,•
Communicatietechnieken
in
te
zetten
om
de
patiënt
•
prettig en veilig te ontvangen
• Op de juiste wijze de parameters in de NHG-triagewijzer te kunnen interpreteren.

Leerdoel
• Op de juiste wijze kunnen interpreteren van de
parameters die in het NTS gevraagd worden.
• Het kunnen herkennen van vegetatieve verschijnselen
en daarbij interpreteren.
• Bevindingen aan de juiste urgentiecode kunnen
toewijzen.
• Communicatietechnieken in kunnen zetten om de
patiënt prettig en veilig te ontvangen.

Doktersassistent
Dinsdag 6 maart 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur
3 accreditatiepunten
Mw. J. van de Bovenkamp,
opleidingskundige-triagist
€ 129,-

Inhoud
• Wat is nodig voor fysieke triage
• Parameters in de NTS meten, herkennen en interpreteren
• Urgentiecode

Inhoud
Tijdens de scholing maken we gebruik van casuïstiek, telefonische acteur
We gaan in op de volgende parameters:
• Meten
• Herkennen
• Interpreteren
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Triage: The Ins & Outs
“Anno 2018 is triage in de huisartsenpraktijk een must!”
Door de toenemende patiëntenstroom binnen de huisartsenpraktijk is vaardig zijn in het triage gesprek een
must have voor de doktersassistent anno nu. Het doel
van een goed triage-gesprek zorgt dat de patiënt:
• op het juiste moment (urgentie) de juiste zorg krijgt en
• door de juiste hulpverlener

Doktersassistent
Bijeenkomst 1:
Dinsdag 10 april 2018
Bijeenkomst 2:
Dinsdag 15 mei 2018
Bijeenkomst 3:
Dinsdag 19 juni 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Inhoud
Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten. Hierbij staat
het triagegesprek en NTS-triagewijzer centraal. Het triagegesprek bestaat uit 3 fases en bij elke bijeenkomst
staat 1 van deze fases centraal.
• Tijdens de bijeenkomsten wordt er gebruik gemaakt
van eigen ervaringen van de cursisten
• Inzet van telefonische-acteur
• Casuïstiek

19.00 - 22.00 uur
10 accreditatiepunten
Mw. J. van de Bovenkamp,

Leerdoel bijeenkomst 3 - 1e, 2e en 3e fase gesprek
De cursist kan:
• De 1ste, 2de en 3de fase van het triagegesprek toepassen
• Vervolgacties bij de urgentie inzetten
• De verschillenden soorten adviezen uitleggen en toepassen
• Het vangnet op een begrijpelijke wijze aan de patiënt uitleggen
• Toetsen of de patiënt akkoord /begrepen heeft welke vervolgactie ingezet wordt en weet
om te gaan wanneer dit niet het geval is
• Op een patiëntvriendelijke wijze het gesprek afronden
• Eigen valkuilen in lastige situaties herkennen en benoemen hier professioneel mee
omgaan

opleidingskundige-triagist
€ 475,-

Leerdoel bijeenkomst 1 - Algemeen / 1e fase gesprek
De cursist kan:
• Het verschil tussen urgentiegericht denken versus
diagnostisch denken benoemen
• De 3 fases in het triagegesprek uitleggen
• De eerste fase van het triage gesprek toepassen
• Een open oriëntatie herkennen en toepassen in de 1ste fase
• Het belang van een open oriëntatie uitleggen
• Op basis van de open oriëntatie een toestandsbeeld vormen
Leerdoel bijeenkomst 2 - 1e en 2e fase gesprek
De cursist kan:
• De 1ste en 2de fase van het triagegesprek toepassen
• Op de juiste wijze de NTS-triagewijzer in zetten en gebruiken
• De verschillende gesprekstechnieken toepassen, o.a. open en gesloten vragen stellen,
regie in het gesprek nemen, aansluiten bij de patiënt
• Op basis van de inzet van het NTS-triagewijzer de juiste urgentie bepalen en een
vervolgactie inzetten
• De reden van haar overleg en vraagstelling duidelijk maken aan de huisarts
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Opleiding tot triagist voor de huisartsen
dagpraktijk

Opleiding triagist allround

“LEARNING BY DOING”

Per 2017 zijn wij gestart met de opleiding triagist allround. Wij geloven in learning by
doing: we creëren een setting waarin uw medewerkers zich uitgenodigd voelen te leren
en zichte ontwikkelen. Wij faciliteren dit en gaan terug naar 3 belangrijke thema’s: kennis,
inzicht en toepassen.

Per 12 december a.s. start Leerpunt KOEL met de opleiding “Triagist voor de huisartsen
dagpraktijk” en nodigt alle doktersassistenten, werkzaam op een huisartsenpraktijk, van
harte uit om deel te nemen aan deze prachtige, opleiding. Wij geloven in learning by
doing en creëren een setting waarin u zich uitgenodigd voelt te leren en te ontwikkelen.
Wij faciliteren dit en gaan terug naar 3 belangrijke thema’s: kennis, inzicht en toepassen.
Opbouw
Het opleidingstraject heeft 2 start momenten in het jaar,
duurt 6 maanden en sluit aan op de datum van het landelijk examen.
De opleiding is opgebouwd uit
• 7 trainingsdagen van 9.00 - 17.00 uur
• Digitale leeromgeving
• E-coaching
• Learning on the job, leren van en met eigen collegae op
de werkvloer

Doktersassisten
Dinsdag 12 december 2017,
16 januari, 13 februari, 13 maart,
10 april, 15 mei en 29 mei 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
09.00 - 16.00 uur
Kaderhuisartsen en triagisten

Opbouw
Het opleidingstraject heeft 2 startmomenten in het jaar,
duurt 6 maanden en sluit aan op de datum van het
landelijk examen. De opleiding is opgebouwd uit
• 7 trainingsdagen van 9.00 - 17.00 uur
• Digitale leeromgeving, studiebelasting thuis 2-4 uur
per week
• E-coaching
• Learning on the job, leren van en met eigen collegae op
de werkvloer

uit het werkveld
Diverse gastdocenten
€ 1.995,www.leerpuntkoel.nl.

Inhoud theoretisch deel
Kennis, inzicht en toepassen zijn de thema’s die als een rode draad door de opleiding worden aangeleerd en getoetst. Tijdens de hele opleidingsduur staan de vanuit InEen gestelde
criteria (o.a. de kernset) en competenties centraal en wordt er gewerkt aan:
1. Vakinhoudelijke aspecten
• urgentiebepaling en hoe het vervolgtraject te indiceren
• de ingangsklachten van de NHG triage wijzer zullen het uitgangspunt zijn
• er is veel aandacht voor de fysiologie en pathologie
2. Samenwerking
3. Professionele rolontwikkeling
4. Het organiseren van werkprocessen
Leerresultaat
Aan het einde van het opleidingstraject heeft u, de aankomende (junior)triagist, van de
dagpraktijk de 4 stappen van leren doorlopen. U bent klaar om het landelijke examen af te
leggen, waarna u als gediplomeerd triagist van de dagpraktijk aan de slag kunt
Inhoud werkplekleren/learning on the job
Het leren in de praktijk speelt een grote rol tijdens het opleidingstraject.
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Doktersassisten
Maandag 15 januari, 5 februari,
5 maart, 26 maart, 9 april, 7 mei
en 21 mei 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
09.00 - 16.00 uur
Kaderhuisartsen en triagisten
uit het werkveld
Diverse gastdocenten
€ 2.850,www.leerpuntkoel.nl.

Leerresultaat
Aan het einde van het opleidingstraject heeft de aankomende (junior) triagist de 4 stappen
van leren doorlopen. De triagist is klaar om het landelijke examen af te leggen. Daarnaast
heeft de aankomende (junior) triagist tools in handen gekregen om de eigen ontwikkeling
tot professional vorm te gaan geven. De aankomende (junior) triagist heeft kennis en inzicht
in het vak triageren, zowel telefonisch als fysiek, en kan het geleerde in de praktijk
toepassen.
Om allround triagist te worden is het van belang om het eigen werk goed te kunnen
organiseren en tevens goed samen te kunnen werken met alle verschillende disciplines.
Tijdens het opleidingstraject krijgen de aankomend (junior) triagisten een groepsopdracht.
Daarin wordt gewerkt aan de medisch inhoudelijke kant, organiseren, samenwerken en hun
eigen professionele ontwikkeling. De aankomende (junior) triagist werkt onder begeleiding
van een mentor, een gevestigde triagist (collega). Het geleerde vanuit de trainingsdagen
kan direct worden toegepast in de praktijk en de aankomende (junior) triagist kan samen
met de mentor reflecteren op de toepasbaarheid in de praktijk. Ook wordt er ondersteuning
door medisch adviseur dan wel een huisarts van de post gevraagd.
Ingangs- en toelatingseisen
Erkend diploma doktersassistent of een diploma verpleegkundige (niveau 4) of een diploma
basisarts en ervaringseisen minimaal één jaar werkervaring als doktersassistent of in een
vergelijkbare functie én een werk- dan wel stageplek als triagist op een huisartsenpost voor
minimaal 16 uur per week.
Aanmelden
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Urineweginfecties
Leerdoel
• Bekend zijn met de juiste werkwijze bij urineweginfecties gebaseerd op de nieuwe NHG-Standaard
• Op de hoogte zijn van de laatste inzichten op dit gebied

Doktersassistent
Dinsdag 9 oktober 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 21.30 uur
2 accreditatiepunten

Inhoud
• Theorie urineweginfectie
• Diagnostiek
• Materialen voor vaststellen urineweginfectie
• Gecompliceerde en ongecompliceerde urineweginfecties
• Behandelmethoden

Vakantiekwalen: Wat neemt u mee
van een verre reis?

Dhr. J. Huisman, huisarts
€ 109,-

Leerdoel
• Herkennen van alarmsignalen bij klachten van de terugkerende reiziger aan de telefoon
• Beter triageren van vakantieklachten
• Herkennen van en symptomen benoemen van
reizigersdiarree
• Herkennen van enige vakantiekwalen en oplossingen
adviseren

Doktersassistent en
praktijkondersteuner
Dinsdag 19 juni 2018
Breda, Hotel Princeville
19.00 - 21.45 uur
2 accreditatiepunten
Dhr. J. de Vries, huisarts
€ 115,-

Inhoud
• Theorie vakantiekwalen
• Theorie reizigersdiarree
• Casuïstiek

Urologie: Mannenklachten

Vrouwenspreekuur opzetten

“KOMT EEN MAN BIJ DE DOKTER”

Leerdoel
• Zicht krijgen op oorzaken en behandeling van vaak
voorkomende urologische aandoeningen in de
huisartsenpraktijk

Doktersassistent
Dinsdag 23 januari 2018
Breda, Hotel Princeville
19.00 - 21.45 uur

Leerdoel
Dit is een interactieve nascholing waarin u leert
• Het zelfstandig kunnen opzetten van het
vrouwenspreekuur
• Meer kennis over vrouwenkwalen

Mw. J. van Leeuwen, huisarts

Inhoud
• Zin en onzin PSA-bepaling
• Plasklachten bij mannen en vrouwen
• Hematurie
• Niet ingedaalde testikels
• Problemen bij erectie en ejaculatie
• Zwellingen van het scrotum, al dan niet pijnlijk
• Anatomische afwijkingen van de penis

46

Dinsdag 6 februari 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 21.45 uur
Dhr. J. Huisman, huisarts

Doktersassistent en
praktijkondersteuner
Donderdag 8 november 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 21.45 uur
2,5 accreditatiepunten

Inhoud
• Achtergrond van het vrouwenspreekuur
• Inhoud van het vrouwenspreekuur
• Faciliteiten en instrumentarium
• Planning

Mw. A. Pameijer, kaderhuisarts
urogynaecologie
€ 109,-

2,5 accreditatiepunten
€ 115,-
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Wondverzorging
Leerdoel
• Kennis nemen van verschillende wonden en de
behandelmethoden
• Kennis nemen van verschillende genezingsstadia en
‘kleuren’ van wonden, zoals rood, geel of zwart
• Het kunnen aanleggen van de meest voorkomende
verbind- technieken op lotusslachtoffers
• Kunnen communiceren met de patiënt en voorlichting
geven

Wratten - Theorie en vaardigheid
Doktersassistent en
praktijkondersteuner
Maandag 9 april 2018

Leerdoel
• Het kunnen herkennen en behandelen van wratten
• Inzicht hebben in het voorkomen van wratten

Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Maandag 29 oktober 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 22.00 uur

Doktersassistent
Woensdag 11 april 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL
19.00 - 21.45 uur

Inhoud
• Ontstaan van wratten
• Voorkomen van wratten
• Behandelen van wratten (verschillende methoden)

2,5 accreditatiepunten
Mw. N. Wardak, huisarts
€ 109,-

3 accreditatiepunten
Mw. J. Kappers,

Inhoud
• Algemene opbouw van de huid
• Reguliere huidfuncties en afwijkingen
• Verschillende wonden en wondstadia
• Behandelingen
• Het aanleggen van diverse verbanden op lotusslachtoffers
• Communicatie en voorlichting
• Nazorg en controle

wondverpleegkundige
€ 135,oefenen op lotusslachtoffers

Ziekte van Lyme
Leerdoel
• Inzicht in ziekte van Lyme
• Kennisname van mogelijke behandeling en diagnostiek

Doktersassistent en
praktijkondersteuner
Dinsdag 24 april 2018
Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

Inhoud
• Theorie ziekte van Lyme
• Diagnostiek
• Behandelmethoden
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19.00 - 21.30 uur
2,5 accreditatiepunten
Dhr. A. Evertse, huisarts
€ 115,-
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Samenwerking 2018
Leerpunt KOEL en de NVDA

Incompany scholingen huisartsenpost
PRAKTIJKGERICHTE NASCHOLING BIJ U OP LOCATIE

Ook in 2018 heeft de NVDA met Leerpunt KOEL afspraken gemaakt over een scholingsaanbod voor haar leden. De scholingen vinden verspreid door het gehele land plaats.
Ook niet leden zijn natuurlijk van harte welkom.
Hieronder treft u het overzicht van de door de NVDA ingekochte scholingen:
• Ouderenzorg ins en outs
• Ouderenzorg ins en outs

Heerenveen
Utrecht

13 februari en 6 maart 2018
7 november en 21 november 2018

• KNO heelkunde
• KNO heelkunde

Heerenveen
Utrecht

4 oktober 2018
29 november 2018

• Oogheelkunde
• Oogheelkunde

Drachten
Hengelo

16 mei 2018
13 juni 2018

• Mannenklachten
• Mannenklachten
• Mannenklachten

Heerlen
Enschede
Utrecht

8 februari 2018
20 maart 2018
18 oktober 2018

• SOH Her-certificering

Zwolle

Het hele team in één keer nascholen of een gerichte scholing bij u op de huisartsenpost?
Onze incompany scholingen zijn de meest efficiënte manier om uw kennis aan te scherpen en up-to-date te houden. Onderstaand scholingsaanbod is een greep uit onze
scholingen welke Leerpunt KOEL graag bij u op locatie komt verzorgen.
Huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten
• Reanimatie en AED
• Veilig Incident Melden (VIM)
• Omgaan met moeilijke mensen
Huisartsen
• ABCDE
• ABCDE kinderen
• ABCDE opfris
• Simulatietraining Spoedeisende Hulp

Voor verdere informatie en inschrijven kunt u terecht op de website van de NVDA:
www.nvda.nl

Doktersassistenten, triagisten en verpleegkundigen werkzaam op de HAP
• Hygiëne in de huisartsenpost
• Hechttechnieken
• ABCDE opfris en kinderen
Spreekuur
Ondersteuning
Huisarts
(SOH)
•
• Delier in het vizier
Triage
benauwde
patiënt
•
• Triage diabetes
Triagetechnieken
bij
hartfalen
•
• ECG
Vaardigheidstraining
•
• Klinische les: trauma
Zelfzorgadviezen
•
• Klinische les: psychiatrie
ABCDE
•
• Klinische les: laboratorium waarden
• Klinische les: microbiologie
Chauffeurs
• Omgaan met moeilijke mensen voor chauffeurs op de HAP
Heeft u specifieke vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak maken om de mogelijkheden
te bespreken, neem dan contact op met mevrouw P. van der Pol tel. (078) 619 30 68
keuzetoets 2 of via p.vanderpol@leerpuntkoel.nl
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Algemene Voorwaarden
voor inschrijving en annulering
Prijzen, locaties en datum onder voorbehoud
• Na het aanmelden via de website ontvangt u direct per e-mail een bevestiging. Ontvangt
u dit bericht niet, dan hebben wij uw inschrijving niet ontvangen.
• Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Daarna sturen wij u een bevestiging.
Ontvangt u dit bericht niet, dan hebben wij de annulering niet ontvangen.
Bij annulering berekenen wij de volgende annuleringskosten
• Meer dan 3 maanden voor de scholingsdatum: administratiekosten € 25,In geval van buitenlandreizen: 25% van het scholingsbedrag
• 3 maanden tot en met 6 weken voor de scholingsdatum: 25% van het volledige
scholingsbedrag met een minimum bedrag van € 25,- administratiekosten.
In geval van buitenlandreizen: 50% van het scholingsbedrag
• Korter dan 6 weken voor de scholingsdatum: het volledige scholingsbedrag
Bij annulering of “no show” gratis scholingen
• Bij afmelden van gratis scholingen korter dan 6 weken voor de scholingsdatum of
“no show”, wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
Noot
U kunt de annuleringskosten voorkomen door een vervangende cursist uw plaats, kosteloos in te laten nemen. Hiervoor dient u wel vooraf contact op te nemen met het secretariaat. Wij streven ernaar de annuleringskosten te verlagen door een vervangende cursist te
zoeken. Wanneer dit lukt, vergoeden wij grotendeels de kosten aan de annulerende partij.
Afgelasting
Bij onvoldoende inschrijving wordt een scholing afgelast. Hiervan ontvangt u uiterlijk een
week voor aanvang bericht. Bij buitenlandreizen is deze periode één maand. U ontvangt
hiervoor direct een creditnota en als het cursus bedrag al is voldaan wordt het bedrag
retour gestort.
Reis-/annuleringsverzekering
Wij adviseren u voor de nascholingsreizen een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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Leerpunt KOEL
IJsselmeer 34
Telefoon (078) 619 30 68
secretariaat@leerpuntkoel.nl

www.leerpuntkoel.nl

