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Nascholing

Compagnonscursus 2021 "Kiek'n wat 't wordt"
HUISARTS

MEDISCH SPECIALIST

SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE

Informatie

ARTS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de compagnonscursus in het najaar 2021, op
Vlieland. Want drie keer is scheepsrecht! (na twee annuleringen)

Thema
Als we stilstaan bij het heden en “kiek’n wat ’t is” zien we oplopende wachttijden, code rood op
de SEH’s, verschuiving van zorg tussen ziekenhuizen, maar ook naar de eerste lijn en de

Datum

13 okt van 10:30 tot 16:00

Type

Nascholing

Afdeling

Martini Academie

Accreditatie

14 punten

Deelnemers

85 / 85

verpleeghuizen. Wat betekent dit voor de Groningers en voor de burgers en buitenlui langs de

Registreren

Hunebed highway van Noord Drenthe? En wat zijn de consequenties in de spreekkamer en voor
de samenwerking? We gaan als dokters nadenken over deze ontwikkelingen en kiek’n wat ‘t
wordt.

Om u in te schrijven of interesse te tonen moet u
inloggen.

Ook medisch-inhoudelijke onderwerpen komen uitgebreid aan bod, zoals het microbioom, het
vrouwenhart, personalised medicine, epistaxis en bijvangst in de thorax. En uiteraard ontbreekt
COVID-19 niet. Kortom: een cursus met een mooie mix van (Groningse) aangelegenheden en
medische inhoud. Met alle gelegenheid om elkaar eindelijk weer te ontmoeten!

Kosten
De deelnemersbijdrage is € 710 per persoon, inclusief bootreis, verblijf en fiets op de donderdag.
Bij het delen van de kamer wordt de cursusprijs € 630.

Annulering
Bij annulering betaalt u altijd € 50,- administratiekosten. Bij annulering 3 weken voor aanvang van
de cursus wordt de arrangementsprijs in rekening gebracht. U kunt uw deelname ook overdragen
aan een collega.

Accreditatie
Accreditatie voor 14 punten is aangevraagd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde
en medisch specialisten.

Overige informatie
Per cursus is plaats voor maximaal 80 deelnemers. Wij streven naar een evenwichtige verdeling
tussen huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. Voor aanvullende
informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Martini Academie, tel. (050) 5246039 of
w.smook@mzh.nl. De aard van de cursus laat het niet toe om partners en kinderen mee te nemen.

Het is mogelijk uw verblijf in het hotel op eigen kosten te verlengen. Als deelnemer van de cursus
krijgt u 10% korting, snel boeken is gewenst. U kunt uw verlenging boeken via het hotel
www.westcordhotels.nl/hotel/strandhotelseeduyn, tel. (0562) 45 1560.

Programma
https://www.martiniwijzer.nl/detail?timeSlotId=170
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Woensdag
10.30 uur

Vertrek vanuit Harlingen, met de Regina Andrea, een speciale boot (met
lunch)

12.30 uur

Aankomst Vlieland

13.00 uur

Inchecken hotel

13.30 uur

Opening door de cursusvoorzitter en de Raad van Bestuur

14.00 uur

Het kraakt en het beeft; kijk op de zorg in Groningen
• Eerste lijn: fasten your seatbelts! (mmv Menzis)
• Retteketet naar een beter verpleeghuisbed! (mmv ZorgnaZorg)
• Tweede lijn: code rood op de SEH

18.00 uur

Pubquiz

19.30 uur

Diner

Donderdag
09.00 uur

Leefstijl: even in beweging!?

09.30 uur

Draaimeul (carrousel, keuze uit 6 workshops, in 4 rondes)
• Plaatsen pessarium
• Rapid Rhino
• Bijvangst op de thorax
• EMDR
• (on) zin over het vrouwenhart
• Sexuologie

12.00 uur

Personalised medicine

13.00 uur

Lunch met aansluitend vrije middag

20.00 uur

Diner met bonte avond

Vrijdag
09.00 uur

Laaggeletterdheid

09.30 uur

Comfort talk

10.30 uur

Corona-blok

11.45 uur

Lunch

12.45 uur

Morfine en morfine-verslaving; feit en fictie

13.15 uur

Het microbioom; de betekenis voor diverse specialismen

14.15 uur

Afsluiting en evaluatie

15.30 uur

Vertrek van de boot (sneldienst)
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