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Klinische dag 2021: The Good, the Bad and the Virus
NSPOH goes viral!
Covid special trailer v2
from WebmasterNSPOH

01:12

Maart 2020, de wereld op zijn kop, een virus dwingt de mens tot bezinning……..
De eerste geluiden waren van hoop en vrees. Vele Corona-grappen op WhatsApp en een
explosie aan Covid-19 geïnspireerde creativiteit.
29 november 2021, meer dan 18 maanden later. Waar en hoe is het begonnen? Hoe kijken
we terug op deze periode? Wat hebben we geleerd over dit virus? Welke impact heeft deze
minuscule levensvorm op onze wereld? Welk gedrag riep dit op?
Om deze en vele andere vragen te beantwoorden delen sprekers over de hele breedte van de
public en occupational health meest recente inzichten en kennis met deelnemers van de
NSPOH Covid-special.
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Wil je meer weten over de ethische dilemma’s van de coronabestrijding of mondiale uitbraken
in het algemeen? Of vind je het interessant om je te verdiepen in visie op Covid-19-vaccinatie
of de manier waarop wordt geprobeerd de vaccinatiegraad omhoog te krijgen? Wil je horen
over hoe de crisis heeft geleid tot een transitie in de maatschappij en wat die betekent voor
zowel het werken, sociale contacten of zorg? Misschien wil je ook gewoon meer weten over
het virus zelf of wat het nu eigenlijk betekent als een vaccin 95% effectief is. Wat zijn
beroepsziekten in relatie met Covid? Hoe is besluitvorming over de bestrijding tot stand
gekomen?
Je hoort het al en je weet het natuurlijk ook: de Covid-uitbraak heeft geleid tot veel
uitdagingen, vragen en praktische oplossingen. Luister naar plenaire sprekers, deel je kennis
en discussieer mee in parallelle sessies. En vertrek gelaafd met kennis en ideeën!

Voor wie
Deze COVID-special is een klinische of opleidingsdag voor artsen en verpleegkundigen die in
opleiding zijn bij de NSPOH. Ook andere professionals in de publieke en arbeidgerelateerde
gezondheidszorg, arboprofessionals en andere belangstellenden kunnen deelnemen.

Rooster
29-112021

09: 12: Ochtendprogramma The Good, the Bad and the Virus
00 30 (LET OP! Start om 09.00 uur)

Afstandsond
erwijs

29-112021

13: 16:
Middagprogramma The Good, the Bad and the Virus
30 30

Afstandsond
erwijs
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Incompany
Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke
vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over
onze scholing op maat (https://www.nspoh.nl/incompany/).
Heb je gevonden wat je zocht? *

Ja

Nee

Startdatum
29 nov 2021

Duur
1 dag

Locatie
Online

Prijs
€ 350

CanMeds
20% Medisch handelen
40% Maatschappelijk handelen (en preventie)
40% Kennis en wetenschap

Accreditatie
6 accreditatiepunten
voor:
ABSG voor de categorie sociale geneeskunde algemeen/algemeen medisch
https://www.nspoh.nl/klinische-dag-2021-the-good-the-bad-and-the-virus/
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KVV Jeugdverpleegkundige
KVV Seksuele gezondheid
KVV HIV/AIDS
KVV Infectieziekten
ABC1 voor huisartsen

Contactpersoon
Heb je een vraag? Neem dan contact op met

Nicole Selier
coördinator evenementen
 030-8100576
 n.selier@nspoh.nl

Daarom NSPOH
Erkend onderwijs
Persoonlijk en gastvrij
Praktijkgericht en up-to-date
Docenten uit praktijk en wetenschap

Andere deelnemers bekeken ook
11 nov 2021
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