AFTER
LUNCH DIP?
Nee hoor… we doen
een mini work-out
o.l.v. fitness goeroe
Carlos Lens
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STUDIEDAG VOOR DOKTERSASSISTENTEN

ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2017
MELD JE AAN OP WWW.MARKTWO.NL

|

CORDERIUS COLLEGE

|

AMERSFOORT

Accreditatie wordt voor 5 uur aangevraagd bij Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering
Doktersassistenten. De kosten voor deelname aan deze studiedag bedragen €199,-. Dit bedrag is
inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.

Beste assistente,
De najaarseditie 2017 van ‘Terug naar de schoolbanken‘ vindt plaats op zaterdag 23 september a.s.; de 7 nieuwe onderwerpen worden
hiernaast toegelicht.
Variatie genoeg! Van schoon werken tot zwachtelen en van urologie tot handelen bij acute uitval.
Bij inschrijving geef je ons jouw vier favoriete thema’s door en wij verwerken die in jouw persoonlijke lesrooster!
Onze enthousiaste en deskundige sprekers komen uit de praktijk en behandelen de onderwerpen op een interactieve manier en zorgen ervoor dat je met
de opgedane kennis direct aan de slag kunt. ‘Terug naar de Schoolbanken’ vindt altijd op een vrije zaterdag plaats. Een mooie gelegenheid om ook een
paar van je collega’s mee te nemen.
Tijdens de pauzes geniet je van wat onze cateraar heeft voorbereid.
Na de lunch hebben we dit keer iets bijzonders voor jullie geregeld: de personal trainer van Bekend Nederland, Carlos Lens,
komt een mini work-out verzorgen zodat je geen last hebt van een ‘lunch-dip’! Natuurlijk alleen als je zin hebt en nee, je
hoeft je niet ‘in het zweet’ te werken en je hebt geen handdoek nodig. Na deze actieve onderbreking kun je er in lesronde 3
en 4 weer volop tegenaan.
Ken jij het concept Terug naar de Schoolbanken nog niet? Kom dan kennismaken op 23 september.
Maar ook als je al vaker bent geweest zien we je natuurlijk heel graag terug.
Met vriendelijk groet,
Inge Kleiss, cursusmanager

PROGRAMMA

09.00 Aankomst, registratie en koffie

12.35 Lunch

09.30 Naar de lokalen

13.10 Mini Work-out met Carlos Lens

09.45 Start lesronde 1

13.30 Start lesronde 3

11.00 Pauze

14.45 Pauze

11.20 Start lesronde 2

15.00 Start lesronde 4
16.15 Einde programma
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LESONDERWERPEN

KIES ER 4 UIT EN GEEF DEZE BIJ INSCHRIJVING DOOR

1. Opfrisles urologie
Plasklachten zijn er in maten en soorten: van een (chronische) blaasontsteking tot acuut
niet meer kunnen plassen (retentie). In deze les frissen we je kennis over urologische
klachten op. Bloed in de urine? Pijn bij het plassen? Wat zijn de belangrijkste urologische
aandoeningen bij kinderen, bij (oudere) mannen en bij (oudere) vrouwen en welke klachten
zijn acuut, ernstig, en vereisen dus snel ingrijpen/verwijzen? We gaan casus gestuurd aan
de slag.

2. Palliatieve zorg vanuit de eerste lijn
Palliatieve zorg is veel meer dan de zorg in de laatste levensdagen of -weken. Elementen van
deze intensieve zorgperiode zijn al aan de orde vanaf het moment dat genezing geen optie
meer is. De wensen en behoeften van de patiënt moeten centraal staan; dat vraagt een proactieve opstelling van zorgverleners. In deze les gaan we in op jouw rol als doktersassistente,
en de eisen die deze zorg stelt aan de organisatie van de huisartspraktijk.

3. Ulcus cruris: oefenen met zwachtelen - compressietherapie
Het zwachtelen van een open been – van voorvoet tot de knie! - behoort tot jouw
basisvaardigheden. Toch…? Zwachtelen van het been leidt in combinatie met lopen tot
een afname van de vochtophoping (oedeem) in het open been. Ben jij al behendig in het
zwachtelen of oefen je nog graag? We gaan er in deze les letterlijk mee aan de slag en
oefenen onder vakkundige begeleiding met en op elkaar.

5. Als een patiënt weerstand bij je oproept
Herken je dat? Een patiënt meldt zich en je voelt direct weerstand. Het is ‘die ene patiënt’ waar
je wel vaker moeite mee hebt’. Dat mag natuurlijk niet, maar toch. Het feit dat je dan geïrriteerd
raakt, soms zelfs misschien boos wordt zegt ook iets over jouzelf. Als je dat gevoel bij jezelf wil
veranderen kom dan naar deze workshop. Je leert daar hoe je op een handige manier om kunt
gaan met weerstand die een patiënt bij jou oproept. Met die vaardigheid verbeter je meteen
ook de communicatie tussen jou en de patiënt. Reuze effectief. Doe je mee?

6. TIA of CVA? Spoedzaken bij uitval
TIA, CVA, of beroerte? Een herseninfarct? Het zijn begrippen die vaak door elkaar worden
gehaald. Maar na deze les weet je precies wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen
deze acute aandoeningen. En natuurlijk gaan we in op herkennen van de symptomen ervan,
en op de actie die daarop dient te volgen. Daarbij is de NHG triagewijzer vanzelfsprekend
uitgangspunt! Haast je…en schrijf je in voor deze interessante les.

7. Hoe schoon is jullie praktijk…?
Hoe is het gesteld met de naleving van de infectie-preventie maatregelen in jullie praktijk?
Is de praktijk 100 % hygiëne-proof? In deze les wordt met behulp van een online kennisquiz
gekeken wat jij en je collega’s weten van de voorschriften op het gebied van handhygiëne,
het veilig en onveilig gebruik van handschoenen, reiniging, desinfectie en sterilisatie van
apparatuur en materialen? Meld je aan voor deze ‘Hoe schoon is jullie praktijk’ workshop en
zorg dat je de mobiele telefoon bij je hebt voor ‘a serious game of Kahoot in infection control’.

4. Inhaleren kun je leren
Het juist gebruiken van de inhalator is voor mensen met astma of COPD van levensbelang.
Jij kunt hen daarbij helpen. In deze les leer je effectieve inhalatie-instructies te geven aan
de patiënt. Natuurlijk besteden we ook (kort) aandacht aan de achterliggende theorie: de
werkingsmechanismen van de medicijnen en de verschillende toedieningsvormen. Daarna
schakelen we snel door naar de tips en valkuilen voor het juiste gebruik van de verschillende
inhalatoren.

INSCHRIJVEN OP
WWW.MARKTWO.NL

ALGEMENE INFORMATIE
Voor wie is deze dag?

De inhoud van de lessen richt zich op doktersassistenten die werkzaam zijn in de eerstelijns zorg.

Waar en wanneer?

Deze editie vindt plaats op zaterdag 23 september 2017.
Locatie; Corderius College, Lambert Heijnricstraat 23 , Amersfoort.
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Kwaliteit/accreditatie

Wij vragen voor 5 uur accreditatie aan bij het kwaliteitsregister van de NVDA; de Commissie Accreditering
Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten.

Wat kost het?

De studiedag kost €199,-. In dit bedrag zijn consumpties, lunchbuffet, cursusmateriaal en de syllabus inbegrepen.

Hoe schrijf ik in?

Ga naar www.marktwo.nl en schrijf je bij voorkeur digitaal in.
Natuurlijk kun je ook het inschrijfformulier invullen en retourneren.

Stel dat ik moet afzeggen?

Annuleren kan. Doe het wel schriftelijk/ per e-mail naar info@marktwo.nl
Tot 14 dagen voor de uitvoering betaal je €25,- administratiekosten, korter voor uitvoering ben je het volledige
inschrijfbedrag verschuldigd. Je kunt dan wel iemand anders in jouw plaats laten deelnemen.
Neem daarvoor dan contact op met ons secretariaat: 033- 434 57 30.
Onze annuleringsvoorwaarden staan op onze website; www.marktwo.nl

Contact met Mark Two Academy

Als je vragen hebt, bel dan met ons kantoor; 033- 434 5730 of mail naar info@marktwo.nl

KOM MET JE COLLEGA’S NAAR DE SCHOOLBANKEN EN MELD JE AAN OP WWW.MARKTWO.NL

