Voorwoord
Voor u ligt het nieuwe nascholingsprogramma voor 2018 van de stichting WDH WM voor
huisartsen en doktersassistenten.
Het is wederom gelukt een gevarieerd nascholingsaanbod te presenteren waarbij regionale
samenwerking een belangrijke rol speelt. We streven er bewust naar om de nascholingen
vanuit huisartsgeneeskundig oogpunt te presenteren. Dit programma dekt ook alle CanMEDS
competenties die voor zorgprofessionals op het gebied van nascholing een belangrijke rol gaan
vervullen onder andere voor herregistratie. Uitgebreidere informatie vindt u op www.wdhwm.nl,
waar u zich ook kunt aanmelden als deelnemer.
U beoordeelt onze avonden altijd consequent als erg leerzaam en huisartsgeneeskundig
relevant. De bezoekersaantallen per avond zijn hoog. Dit alles is voor ons een stimulans om zo
verder te gaan.
Wij willen Jolande Bult, Carmen Knubben en Anouk Baart van Meditta Spirit hartelijk danken voor
hun inzet. Door hun professionele ondersteuning verloopt de organisatie van de nascholingen
altijd vlekkeloos. Ook bedanken wij MCC Omnes voor hun ﬁnanciële ondersteuning en de
prettige samenwerking bij het organiseren van nascholingen in onze regio.
Wij hopen u weer te verwelkomen in het nieuwe curriculum van de WDH WM.

Doktersassistenten Nascholingsprogramma 2018
maart 2018

MCC Omnes, wijzigingen, tips en nieuwe zaken

juni 2018

Spoedcarrousel voor de assistent

oktober 2018

Rode vlaggen voor de assistent deel 3
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Huisartsen Nascholingsprogramma 2018
ma. 29 januari

Big girl you are beautiful, Mika | Obesitas
Zwaarlijvige vrouwen mogen volgens Mika dan wel mooi zijn maar
obesitas kan toch een hoop problemen met zich meeslepen. Een
boeiende avond zonder al te veel zware kost, onder leiding van
inhoudsdeskundigen van Co-Eur en de Nederlandse Obesitaskliniek.

di. 6 maart

U can’t touch this, MCC Hammer | MCC avond
In samenwerking met MCC Omnes een nieuwe avond met het
bekende thema ‘zinnig en zuinig’. Ditmaal wordt het echter over een
andere boeg gegooid.
Op deze avond staat niet de diagnostiek centraal maar het verwijzen
door de huisarts: to refer or not to refer? Hoort een patiënt in de
tweede lijn, of zegt de huisarts: “u can’t touch this!”.

do. 5 april

Dr. Beat, Gloria Estefan | Spoedcarrousel
Won’t you help me Doctor Beat?
‘Is er een dokter in de zaal?’ Aan de hand van een aantal
praktijkcasussen zal met een interactief programma geoefend worden
in de systematische aanpak van spoedgevallen.

ma. 28 mei

di. 26 juni

Everybody Hurts, R.E.M. | Pijn
Pijn, de meest voorkomende reden voor een artsenbezoek. Maar
wat is pijn? En waarom heeft de één een “hogere pijngrens” dan de
ander? In deze avond leren we alles over de verschillende soorten
pijn en de bijbehorende behandeling. Daarnaast zijn er tal van offlabel
medicamenten die pijn verzachten zoals antidepressiva, anti-epileptica
en wat te denken van de veel besproken cannabis? Een apotheker,
de pijnpoli en het palliatieve team laten je hersens kraken over dit
onderwerp. Immers: no pain no gain!
Sugar Baby Love, The Rubettes | Diabetes Mellitus
Suiker, misschien toch niet zo zoet en liefdevol zoals de Rubettes er in
vervlogen tijden over zongen ? Bij te grote hoeveelheden in het bloed
aanwezig, kan het vele problemen veroorzaken en behoeft het een
adequate behandeling. Een avond die er als zoete koek in zal gaan,
over Diabetes Mellitus onder leiding van een kaderhuisarts.

ma. 8 oktober

I’ve got you under my skin, Frank Sinatra | MCC avond
MCC zit als een tweede natuur onder de huid bij de huisartsen van de
regio. Toch zullen ze u vanavond weer weten te verrassen!

di. 13 november Communication, Armin van Buuren | Communicatie
Hoe belangrijk is communicatie in de huisartsenpraktijk? Volgens ons
is het de eerste voorwaarde om tot een goede relatie en een goed
gesprek met de patiënt te komen. Daarom deze avond over verbale en
non-verbale communicatie.
do. 13 december Surprise Surprise, Henny Huisman
De opzet van deze succesvolle avond zal geen surprise meer zijn, maar
de invulling zal u opnieuw verrassen. De presentaties volgen elkaar in
een vlot tempo op en onder het genot van diner en een muziekje kunt
u uw collega’s en de specialisten beter leren kennen.

do. 13 september Dansplaat, Brainpower | Niet aangeboren hersenletsel
Wat weten wij over niet aangeboren hersenletsel? Kunnen we daar iets
mee? Hebben we daarmee te maken?
Meer dan u denkt. De patiënten die een CVA doormaakten, de
patiënten die een hoofdtrauma doormaakten; of in een HET betrokken
waren. Dat zijn er toch veel. Hoog tijd om dit onderwerp eens te
belichten met meerdere specialisten.

www.wdhwm.nl
wdh-wm@meditta.nl
046 - 426 23 22
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