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HOE ZIET DE DAG ER UIT?

09.00 uur Aankomst en registratie

09.30 uur Naar de lokalen

09.45 uur Start lesronde 1

11.00 uur Pauze

11.20 uur Start lesronde 2

12.35 uur Lunch

13.20 uur Start lesronde 3

14.35 uur Pauze

15.00 uur Start lesronde 4

16.15 uur Einde programma

Pure topsport was het. Op IC’s, in behandelkamers en van achter alle balies.  
Wij nemen het c-woord voorlopig niet meer in de mond. Alleen nog met een  
limoentje. Het wordt tijd voor wat zonniger inzichten. Bijvoorbeeld met een  
kennisbooster op de leukste schooldag van het jaar! Ultieme vrijheid.  
O, o, o: wat hebben we dát gemist! 
 
Al jaren organiseren wij ‘Terug naar de Schoolbanken’ dat al duizenden  
zorgprofessionals op voorsprong zette. Alle ludieke elementen uit jouw  
schoolperiode vormen ons decor. Maar, we draaien de rollen volledig om.  
Zo kies jij zelf de vier interessantste lessen uit zes nieuwe onderwerpen.  
Jij bent de baas over je eigen lesrooster.
 
Wordt het horen, zien of zwijgen? Hoe ga jij om met een boze patiënt?  
Heeft hij of zij aandoeningen waar je lastig over praat? Of ontdek je ergens  
een rare plek? Dan heeft onze dermatoloog vast antwoord!
 
Dit wil je niet missen. Kom dus zaterdag 25 juni naar ’t Hooge Landt in Amersfoort. 
Onze praktijkdocenten popelen om hun kennis met je te delen. Je broodtrommel 
kun je skippen. Wij regelen de catering en… we hebben ook nog een verrassing 
zodra de school uitgaat!
 
Stralender wordt het niet! Meld je nu aan op marktwo.nl
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KIES DE 4 ONDERWERPEN DIE JE HET MEEST AANSPREKEN 
EN GEEF DIE KEUZE BIJ INSCHRIJVING AAN

1. Mishandeling: ik zie, ik zie wat jij niet ziet! 
  Huiselijk geweld, (kinder)mishandeling en seksueel misbruik achter de voordeur komen veel 

voor. Het is lastig te zien of die blauwe plek komt van een ruzie of van een deurkruk. Voor je 
het weet ben je als zorgverlener verdwenen in een Bermudadriehoek van schaamte, macht 
en agressie. Deze les gaat over signaalherkenning. Wat zijn die? Verwijs ik door en naar wie? 
Huiselijk geweld is strafbaar, maar wat mag ik vanuit mijn functie wel en niet, gelet ook op 
privacy? We gaan het zien!  

2. Dit is het vrouwenspreekuur
  Tijdens deze les neemt onze gynaecoloog je mee langs de meest voorkomende vrouwenklachten 
die je tegenkomt in de huisartsenpraktijk, zoals cyclusstoornissen, fluor vaginalis, vaginaal 
bloedverlies, amenorroe. En wat zijn de nieuwe NHG-richtlijnen? De klachten komen langs aan 
de hand van herkenbare casuïstiek. Er is alle ruimte voor discussie en vragen.  

3. Keel, neus en oren - hoe kijk jij ernaar?
  KNO-problemen doen zich op alle leeftijden voor. Van ontstoken keelamandelen en looporen bij 
jonge kinderen tot de cerumenprop bij een patiënt van middelbare of oudere leeftijd. Wat zijn 
de meest voorkomende oorzaken? Hoe kun je met een paar vragen en  eenvoudig onderzoek 
ernstige zaken uitsluiten? Welke ingrepen kan de huisarts doen en welke  handelingen verricht jij?

4. Boosheid aan de balie
  We hebben er in de zorg allemaal mee te maken: patiënten of familieleden die door onmacht 
of frustratie uit hun vel springen. Of mensen die drammen, dreigen en zich misdragen.  
Ze moeten nu de dokter spreken of eisen een briefje voor de school of het reisbureau, ook 
als het beleid is om dat nooit te doen. De ergste relschoppers zwaaien met klachten, de 
tuchtrechter of zeggen dingen waar je niet van gediend bent. Hoe bewaak jij jouw  grenzen? 
We leren je een lesje met herkenbare praktijksituaties.

5. Slapeloosheid is iets om wakker van te liggen!
  Slecht slapen is funest voor je dagelijks functioneren. Maar wanneer is er sprake van een 
slaapstoornis? En wat kunnen de oorzaken zijn? Soms is dat een onderliggende  aandoening, 
zoals rusteloze benen of apneu. Heb je een goede slaaphygiëne? En wat is het effect van 
mobiele telefoons en tablets in de slaapkamer? Een expert opent je ogen aan de hand van 
casuïstiek. Daarbij gaan we natuurlijk ook in op de behandeling van slapeloosheid en de functie 
van slaappillen. We beloven je, bij deze les val je niet in slaap!

6. De Derma-Carrousel: is het zonneschade of is het huidkanker?
  Huidkanker neemt langzaamaan epidemische vormen aan. Hoe ontstaat het, hoe  herken je het 
(wat kan de huisarts zelf aan diagnostiek doen), hoe zien afwijkende vlekjes,  plekjes eruit, hoe 
onderscheid je pluis/niet pluis, wanneer verwijzen naar de dermatoloog,  welke vormen van 
huidkanker zijn er, wat zijn behandelopties enz? In deze les hoor je de  nieuwste inzichten en 
adviezen.



VOOR WIE IS DEZE DAG?
Deze schooldag is bedoeld voor medisch secretaresses, afdelingssecretaresses,  
office managers, management-assistentes en andere ondersteunende beroepen in de 
ziekenhuiszorg, in Zelfstandige Klinieken en in de GGZ.

WAAR EN WANNEER?
Deze editie van ‘Terug naar de schoolbanken voor medisch en afdelingssecretaresses’ 
wordt gehouden op zaterdag 21 mei a.s. in ’t Hooghe Landt in Amersfoort.

WAT KOST HET?
Deelname aan de ‘Terug naar de schoolbanken’ studiedag kost € 215,-.  
In dit bedrag zijn je consumpties, de lunch en het digitale cursusmateriaal inbegrepen.

HOE SCHRIJF IK IN?
Je kunt uitsluitend digitaal inschrijven op www.marktwo.nl

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 inschrijfgeld verschuldigd.  
Je kunt dan wel een collega in jouw plaats laten deelnemen.  
Neem daarvoor contact op met ons secretariaat: info@marktwo.nl.  
Onze annuleringsvoorwaarden staan op onze website www.marktwo.nl

CONTACT MET MARK TWO ACADEMY
Als je vragen hebt, mail naar info@marktwo.nl; als je door ons gebeld wilt worden, 
schrijf dat dan inclusief je telefoonnummer in het bericht.

ALGEMENE INFORMATIE

VOOR WIE IS DEZE DAG?
De inhoud van de lessen richt zich op doktersassistenten die werkzaam  
zijn in de eerstelijnszorg.

WAAR EN WANNEER?
Deze editie vindt plaats op zaterdag 25 juni 2022.
Locatie: ‘t Hooghe Landt Amersfoort, Trompetstraat 1 te Amersfoort

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 € 235,-. In dit bedrag zijn je consumpties, het lunchbuffet en 
het cursusmateriaal inbegrepen.

HOE SCHRIJF IK IN?
Ga naar www.marktwo.nl. Onder het kopje ‘nascholingsaanbod’ tref je  
deze studiedag aan en kun je online inschrijven.

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 een collega in jouw plaats laten deelnemen.  
Neem daarvoor dan contact op met ons secretariaat: info@marktwo.nl.  
Onze annuleringsvoorwaarden staan op onze website; www.marktwo.nl.

CONTACT MET MARK TWO ACADEMY
Als je vragen hebt, mail naar info@marktwo.nl; als je door ons gebeld wilt 
worden, schrijf dat dan inclusief je telefoonnummer in het bericht.

ALGEMENE INFORMATIE


