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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

Ben jij klaar voor het voorjaar?

Is het lente in de ogen van de doktersassistente? Nou, wat ons betreft wel. Al maanden 
zijn we aan het zaaien voor jouw kleurrijke voorjaarsprogramma. Noem dat rustig een 
organisch proces waarin sneeuwklokjes, krokussen en tulpen de biologische klok vormen 
voor onze nieuwste editie van ‘Terug naar de Schoolbanken’.
 
Op zaterdag 25 maart organiseren we weer een nieuwe editie op het Corderius College  
in Amersfoort. Al jaren is deze nascholingsdag een soort reünie, een moment om niet te 
missen. Want wie gunt zichzelf nu niet een beetje zonne-energie? Deze topdag levert je 
namelijk ook nog eens vijf KABIZ-accreditatiepunten op! Terug naar de Schoolbanken is  
een beproefd concept, waarbij jij je even terug waant op jouw middelbare school. Met de 
bel, de leraar en het wisselen van lokaal heb je direct dat losse sfeertje. Ludiek, maar met  
de gemakken van nu.
 
Door 4 van de 6 onderwerpen te kiezen stel je je eigen lespakket met ervaren topdocenten 
samen. Prikkelend, praktijkgericht en actueel. En dat er wat voor jou bij zit, weten we  
zeker, want we hebben ons laten inspireren door suggesties van eerdere deelnemers.  
Op het programma ditmaal uitdagende onderwerpen als pollenallergie, spuiten en slikken, 
cardio’fitness’ en kleine chirurgische ingrepen in de praktijk. Meer en meer specialistische 
taken verschuiven naar de huisarts. Dus wil je wel een beetje bijblijven, nietwaar? 
 
Zin in? Wij wel! Graag tot ziens dan op zaterdag 25 maart op het Corderius College  
in Amersfoort.
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KIES DE 4 ONDERWERPEN DIE JE HET MEEST AANSPREKEN 
EN GEEF DIE KEUZE BIJ INSCHRIJVING AAN

1. 'Gezondheid!’ – pollenallergie en de nadelen van de lente
  Pollenallergie kan het plezier in de lente en de zomer behoorlijk vergallen. Het wordt vaak hooikoorts genoemd, 

omdat allergie voor het stuifmeel uit grassen het meeste voorkomt. Maar ook pollen van sommige bomen (berk, 
els, hazelaar) en sommige kruiden kunnen allergie veroorzaken. In deze les leer je de belangrijkste kenmerken 
van pollenallergie, welke praktische tips vaak helpen en welke mogelijkheden er zijn voor (medicamenteuze) 
behandeling. Ook gaan we in op verschillende zelfzorggeneesmiddelen tegen allergie.

2. Tja, iedereen heeft wel eens hoofdpijn…
  Drie miljoen Nederlanders lijden aan migraine. Iedere dag hebben ruim 70.000 mensen een aanval van deze 

ernstige vorm van hoofdpijn. En dan praten we alleen nog maar over migraine. Er zijn nog meer (chronische) 
soorten hoofdpijn die soms lastig van elkaar te onderscheiden zijn. Hoofdpijn wordt nog lang niet altijd serieus 
genomen en blijft soms een onderschatte vorm van pijn. Deze les gaat over de verschillen en vertelt je ook iets 
over het zelfmanagement bij hoofdpijn.

3. Spuiten en slikken – wat weet jij over drugs? 
  Voor de een is het ondenkbaar, voor de ander de gewoonste zaak van de wereld: een of meer pilletjes slikken 

of een lijntje snuiven voor een gezellig avondje uit. Dat gaat meestal goed, en helaas ook regelmatig fout. Het 
menselijk lichaam reageert soms onverwacht op drank en drugs. Er zijn verontreinigde of verkeerd gedoseerde 
pillen in omloop. In deze les gaat het over veelgebruikte middelen als GHB (de partydrug), XTC, cocaïne, 
speed en ketamine. Wat doen ze, hoe merk je of iemand het (met opzet of per ongeluk) heeft ingenomen, wat 
zijn de gevaren en de alarmsignalen en wat moet je wel of juist niet doen?

4. Kleine chirurgische ingrepen in de huisartspraktijk
  Voor kleine chirurgische ingrepen hoeft de patiënt tegenwoordig niet meer naar het ziekenhuis. Het behandelen 

van een ingegroeide teennagel, het verwijderen van een atheroomcyste, lipoom, fibroom of moedervlek; de 
huisarts draait er anno 2023 zijn/haar hand niet voor om. Maar wat vraagt dit van jou? Wat moet je klaarleggen, 
hoe moet je steriel werken, wat doe je met het verwijderde weefsel? En hoe begeleid en ondersteun je de 
patiënt? In deze les leer je hoe je een volwaardig operatieassistent bij kleine ingrepen wordt!

5. Als het hart plotseling raar gaat doen
  Wat zijn alarmsymptomen, klachten en verschijnselen die acuut kunnen ontstaan en passen bij een dreigend 

hartinfarct, hartfalen of hartritmestoornissen? Hoe herken je deze symptomen en waar moet je specifiek naar 
vragen? Wat kan de partner/omgeving doen? Wanneer moet een dokter komen, wanneer de HAP bellen of 
112? Hoe stel je de patiënt en/of partner gerust? En op welke manier kan het hart nog meer plotseling ‘raar’ 
gaan doen? Kortom, voldoende vragen voor een interessante cardio les.

6. Mijn kind heeft psychische klachten
  Elk kind heeft wel eens psychische klachten. Die klachten gaan dan vaak over emoties, zoals angst en 

somberheid of over gedrag, bij voorbeeld agressief of onrustig gedrag. Ook lichamelijke problemen kunnen 
komen door psychische klachten. Volgens de website Thuisarts.nl aarzelen ouders vaak een tijd voordat ze 
met hun kind naar een hulpverlener gaan. Ze vinden dat ze het zelf moeten oplossen en willen anderen er niet 
mee lastig vallen. In deze les leggen we uit, dat het toch beter is om wel hulp te vragen.
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ALGEMENE INFORMATIE
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VOOR WIE IS DEZE DAG?
De inhoud van de lessen richt zich op doktersassistenten die werkzaam 
zijn in de eerstelijnszorg.
 

WANNEER EN WAAR?
Deze editie vindt plaats op zaterdag 25 maart 2023.
Locatie: Corderius College Amersfoort, De Ganskuijl 105 te Amersfoort.
 

KWALITEIT/ACCREDITATIE
Wij vragen voor 5 uur accreditatie aan bij KABIZ (voor doktersassistenten).
 

WAT KOST HET?
De studiedag kost € 235,-. In dit bedrag zijn je consumpties, het lunchbuffet en 
het cursusmateriaal begrepen.
 

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.


