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Er wordt voor 5 uur accreditatie
aangevraagd bij de CADD van de NVDA

Aanmelden op
MARKTWO.NL

DAT ZIE JE GOED,
DIT HEEFT SPOED!
Spoedzorg is een essentieel onderdeel van onze huisartsenzorg. Volgens de cijfers van
de Monitor Acute Zorg verwerken huisartsenpraktijken jaarlijks bijna 3 miljoen acute
zorgvragen. Huisartsenposten doen daar nog eens 3,6 miljoen spoedeisers bovenop.
Dit voorjaar was ook de overbelasting van de huisarts in het nieuws. ‘Ze komen zelfs voor
een muggenbult’, zo luchtte de Landelijke Huisartsen Vereniging al lobbyend haar hart. Keer
op keer wordt duidelijk hoe cruciaal hierin jouw rol als doktersassistent eigenlijk is.
Je luistert en signaleert. Je kijkt wat je zelf kunt oplossen en wat je doorverwijst. En daarbij
kun je acute kennis gebruiken. Onze themadag ‘Spoedzorg bij de huisarts’ is daarvoor het
recept. Je wordt door vakspecialisten bijgepraat over 4 acute onderwerpen:
De acute diabeet, Beroerte-alarm, Acute buikpijn bij kinderen, Oogheelkundige triage en Acute
psychiatrie. Daarnaast verdien je accreditatiepunten en geniet je van een collegiale lunch
op een inspirerende locatie.
Na afloop ben je die Poortwachter Spoedzorg waar jouw praktijk op kan bouwen. Dat scheelt
‘jouw dokter’ weer een paar respiratoire klachten. Maar geef je wel snel op, want het heeft
spoed! Tot 4 november!
Namens het sprekersteam:
Judith Desel, project manager Mark Two Academy

PROGRAMMA
09.00 uur Ontvangst, registratie en koffie
09.45 uur Opening studiedag
09.50 uur De acute diabeet

	Patiënten met diabetes kunnen klachten hebben die niet direct alarmerend klinken maar dat
wel zijn. Herken jij bijvoorbeeld een hypoglykemie? Of weet jij hoe je moet handelen als een
diabeet braakt, of diarree heeft? Aan de hand van echte casuïstiek zal Jojanneke in vogelvlucht
de belangrijkste alarmsymptomen met jullie doorlopen.
Jojanneke Kant, huisarts, kaderarts Spoedzorg, Den Haag

10.50 uur Pauze
11.10 uur

Oogheelkundige triage in de huisartsenpraktijk

12.10 uur

Lunchen en benen strekken

	Het rode oog, visus daling, wazig zien en vlekken en flitsen? Met Oogheelkundige triage in de
huisartsenpraktijk zie je door de bomen het bos weer!
Queron Panjer, physician assistant, Spectrum Oogzorg, Rozendaal

13.00 uur “Mam, ik heb buikpijn”

	Buikpijn is bij kinderen een veelvoorkomende klacht. In de meeste gevallen gaat dit over langer
bestaande buikpijn, maar wat moet je weten van acute buikpijn? De ernst van pijn in de buik
en de mogelijke oorzaak zijn bij een kind soms moeilijk in te schatten en het leidt vaak tot een
beoordeling door de arts. Hoe acuut is het? Lize neemt jullie mee in de casuïstiek.
Lize Ockeloen, kinderarts en trainer, WKZ, Utrecht

14.00 uur Beroerte-alarm

	Met welke klachten, symptomen kan een naaste bellen naar de huisarts of naar de eerste hulp
(huisartsenpost)? Wanneer is er sprake van alarmsymptomen en wat moet er dan gebeuren?
Hoe wordt de patiënt door de huisarts of door de ambulance gestabiliseerd, wat gebeurt er in
het ziekenhuis, wat is de prognose van de patiënt, wat kan een CVA aan schade veroorzaken en
hoe kan dat behandeld worden? Stel de juiste vragen en handel voortvarend.
Prof.dr. Jaap Kappelle, hoogleraar Neurologie, UMC Utrecht

15.00 uur Pauze
15.20 uur

Hoe overleef ik een suïcidale patiënt?

16.20 uur

Einde themadag

	Hanna geeft jullie handvatten hoe om te gaan met suïcidale patiënten in de praktijk. Wat is
suïcidaliteit nou eigenlijk en welke vragen maken het verschil? Wat gebeurt er in de ggz en in
de crisisdienst met deze patiënten?
Hanna Lievense, psychiater, crisisdienst GGz Centraal, Hilversum

ALGEMENE
INFORMATIE
Voor wie is deze dag?
De inhoud van de presentaties wordt afgestemd op de doktersassistenten werkzaam in
de eerstelijnspraktijk.
Waar en wanneer?
Op vrijdag 4 november 2022 in AFAS Leusden.
Accreditatie
Accreditatie is voor 5 uur aangevraagd bij het kwaliteitsregister van de NVDA (CADD).
Wat kost het?
De themadag kost € 255.
In dat bedrag zijn je consumpties, het lunchbuffet en het cursusmateriaal begrepen.
Hoe schrijf ik in?
Ga naar www.marktwo.nl en schrijf je online in.
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 € 50,- 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 de organisatie?
Als je vragen hebt stuur dan bij voorkeur een e-mail naar info@marktwo.nl.

