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BIJ- EN NASCHOLING
& INCOMPANY

Volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en -participatie
verbeteren, dat is waar de NSPOH voor staat

WAAROM KIES JE VOOR
DE NSPOH?
3 Ons onderwijs is gastvrij en persoonlijk met
aandacht voor professionele groei.
3 Onze modules zijn praktijkgericht en
up-to-date.
3 Samen leren, samen werken.
3 Je krijgt les van enthousiaste docenten uit
praktijk, beleid en wetenschap.
3 Het onderwijs is geaccrediteerd
door diverse instellingen.
3 De NSPOH is centraal gelegen en goed
bereikbaar.

MEER INFORMATIE EN
INSCHRIJVING
Op www.nspoh.nl vind je het meest actuele
overzicht van opleidingen en bij elke module een
uitgebreide beschrijving. Inschrijven doe je via de
inschrijfknop die je op elke modulepagina op de
website vindt.
Komt het tijdstip van een module je niet uit,
maar wil je later wel meedoen? Of heb je een
leervraag die niet beantwoord wordt in de
brochure? Laat het ons weten.
Onze ervaren opleiders/adviseurs denken graag
met je mee.
Telefoon 030 810 05 00
info@nspoh.nl
www.nspoh.nl

SLA OM EN GEBRUIK DE
HANDIGE VERKLARING
VAN AFKORTINGEN.

VERKLARING BIJ DE
ONDERWIJSTABEL
CANMEDS VOOR ARTSEN EN
VERPLEEGKUNDIGEN:
MH

Medisch (en vakinhoudelijk) handelen

C

Communicatie

SW

Samenwerking

O&F

Organisatie (en financiering)

MH&P

Maatschappelijk handelen en preventie

K&W

Kennis en wetenschap

P&K

Professionaliteit en kwaliteit

ACCREDITATIE VERLEEND DOOR:

ABSG 	Accreditatie Bureau voor de Sociale
Geneeskunde) in de categorieën
SGAlg	Sociale Geneeskunde
algemeen/algemeen medisch
BG

Bedrijfsgeneeskunde

VG

Verzekeringsgeneeskunde

M&G

Maatschappij & gezondheid

FG

Forensische geneeskunde

IZB

Infectieziektebestrijding

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

I&A	Medische indicatiestelling
en advisering
MMK

Medische milieukunde

ABC1	Accreditatie Bureau Cluster 1 voor
huisartsen
KV&V	Kwaliteitsregister Verpleegkundigen
& Verzorgenden
RZP

Register zorgprofessionals

Geaccrediteerd door
diverse instellingen
ACCREDITATIE KAN DE NSPOH VOOR
JE AANVRAGEN BIJ:

CADD	
Commissie Accreditatie
Deskundigheidsbevordering
Doktersassistenten van de NVDA
LCR	Landelijk Centrum voor
Reizigersadvisering
NVvA	Nederlandse Vereniging van
Arbeidsdeskundigen
NVvPO Nederlandse Vereniging van
Praktijkondersteuners
Voor overige beroepsgroepen:
zie www.nspoh.nl

REKEN HET GOED!
Leren bij NSPOH in cijfers:
3 142 verschillende modules in deze bij- en nascholingsbrochure
3 186 uitvoeringen daarvan in 2019
3 23 nieuwe titels in 2019
3 2215 professionals gingen je in 2017 voor
3 7,9 is de gemiddelde beoordeling van deelnemers voor onze
scholing in 2017
3 6645 broodjes smeerden onze cateraars voor de lunch in 2017
3 10% groeide ons personeelsbestand in het academisch jaar
2017-2018; je kunt rekenen op persoonlijke aandacht in het
onderwijs
3 55 modules werden bij organisaties op locatie uitgevoerd in
2017. Deze werkgevers kozen voor onderwijs op maat, specifiek
ontwikkeld voor de eigen organisatie. Met incompany scholing
zorgen we ervoor dat de hele organisatie in één keer in
beweging komt!

PRETTIGE EN GEZONDE LEEROMGEVING
Langer gezond doorwerken, hoe zorg je daarvoor? Wil je aan
de slag met big data binnen je onderzoek? Overweegt jouw
organisatie om te gaan samenwerken met bloggers en vloggers?
Of vraag je je af hoe je laaggeletterden begeleidt bij stoppen met
roken? Met ons onderwijs helpen wij je in 2019 graag op weg!
Je treft in deze brochure scholing voor diverse beroepsgroepen
in de publieke gezondheid en het domein van werk en gezondheid.
Bij de NSPOH kun je gemakkelijk kennis maken met andere
professionals. Het resultaat: niet alleen meer inzicht in het
onderwerp van de scholing, maar ook een benadering vanuit
verschillende perspectieven.
We vinden het belangrijk dat niet alleen de inhoud van het onderwijs
‘top’ is, we hechten ook aan een prettige en gezonde leeromgeving.
Daarbij hoort een gastvrije ontvangst, goede koffie, een lekkere en
gezonde lunch en fruit en rauwkost tussendoor. Pianospelen of een
potje tafelvoetbal, het kan allemaal bij de NSPOH.
Volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en -participatie
verbeteren, dat is waar de NSPOH - samen met jou - voor staat.
Een hartelijke groet,
Dr. Petrien Uniken Venema,
directeur NSPOH
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We teach...

BELEID EN GEZONDHEID

Modules over strategie, e-health, ethiek, preventie,
innovatie en research

HEALTH SYSTEM RESEARCH

In verschillende (Europese) landen functioneren gezondheidszorg
systemen op eigen wijze, afhankelijk van politiek, gewoonten en
behoeften. Vergelijk de systemen en ontdek hoe het functioneren van
zorgsystemen bijdraagt aan de kwaliteit van de gezondheidszorg.
1
2
3

CANMEDS
MH

O&F

K&W

ACCREDITATIE
M&G / ABC1
24 UUR
PRIJS € 1580

10 en 24 jan, 7 feb en 7 mrt Utrecht
14 en 28 mei, 11 juni en 2 juli Utrecht
30 okt, 13 en 20 nov en 4 dec Utrecht

MANAGERS VERKENNEN PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG:
EEN STOOMCURSUS

CANMEDS
O&F

MH&P

K&W

Het beleid van elk ministerie en elke bedrijfssector heeft effect op de
volksgezondheid. Als directeur of manager in de publieke gezondheid
heb je daarmee te maken. Daarnaast dien je een inhoudelijke koers te
realiseren die congruent is met de beginselen van de public health.
Onder tijdsdruk en in een bestuurlijke arena. Wil je die complexiteit in
korte tijd leren doorgronden? Doe dan deze module.

ACCREDITATIE
SGAlg
24 UUR
PRIJS € 1800

16 en 30 jan, 13 feb, 6 en 20 mrt, 3 en 17 april en 8 mei (17.00-21.00 uur) Utrecht

STRATEGIE EN BELEID IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID

Vergroot je invloed in je werk door strategischer te operen in het
complexe veld van de publieke gezondheidzorg. Deze module geeft het
recept voor een scherpe analyse van het krachtenveld en een slimme
aanpak voor een sterk strategisch beleid in de publieke gezondheid.
1
2

4

6, 7 en 21 mrt, 11 april, 16 en 29 mei en 13 juni Utrecht
4, 5 en 19 nov, 3 en 17 dec en 2 data in 2020 Utrecht
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CANMEDS
SW MH&P

K&W

ACCREDITATIE
M&G / KV&V
42 UUR
PRIJS € 4110

INNOVATIE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG:
INTEGRAAL VERNIEUWEN

CANMEDS
SW

O&F

P&K

In deze pittige en prikkelende module leer je de do’s en don’ts
van integraal vernieuwen in de publieke gezondheid. Hoe kun je
vernieuwende programma’s, interventies, richtlijnen en nieuwe
werkwijzen succesvol regisseren, doorvoeren en evalueren?
1
2
3

BEHEER, STURING EN VERBETERING IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID

2

NIEUW

PRIJS € 4110

11, 18 en 25 mrt, 8 en 15 april, 13 mei en 17 juni Utrecht
5, 12 en 19 sep, 3 en 10 okt, 14 nov en 12 dec Utrecht
6, 13 en 20 sep, 3 en 11 okt, 15 nov en 12 dec Utrecht

Ben je beleidsmaker, projectleider, afdelingsmanager, arts of
onderzoeker? Leer over governance en hoe je kunt bijdragen aan
verbetering van de publieke gezondheid door borging en beheer.
1

ACCREDITATIE
SGAlg / KV&V
42 UUR

CANMEDS
MH&P

K&W

P&K

PRIJS € 4110

15 en 29 mrt, 5 en 26 april, 24 mei, 7 juni en 20 (of 21) juni Utrecht
13 en 27 sep, 11 okt, 8, 22 en 29 nov en 13 dec Utrecht

BIG DATA GEBRUIKEN IN PUBLIC HEALTH ONDERZOEK

Data-gedreven technologie wint steeds meer terrein in ons dagelijks
leven. Sensoren in wearables en apps leveren big (and messy) data.
Hoe zet je deze data adequaat in voor onderzoek in de publieke
gezondheid? Leer hoe je wetenschappelijk onderzoek met big data opzet.

ACCREDITATIE
M&G / KV&V
42 UUR

CANMEDS

ACCREDITATIE
M&G
6 UUR

K&W

PRIJS € 395

10 april Utrecht

NIEUW

MONITORING EN ADVISERING VOOR GEZONDHEIDSBELEID

Adviseer je gemeenten over lokaal gezondheidsbeleid of zou je dat meer
willen doen? Leer hoe je gebruik kunt maken van nieuwe ontwikkelingen
en versterk je relatie met gemeenten.

CANMEDS
MH

SW

MH&P

SW

MH&P

24 april en 15 mei Utrecht

NIEUW

INTEGRALE BELEIDSADVISERING OMGEVINGSWET

Leer hoe de ontwikkelingen rondom de omgevingswet een kans bieden
om de relatie en samenwerking met gemeenten verder te versterken en
trusted advisor te worden van die gemeenten.

CANMEDS
MH

5 en 19 juni Utrecht

SUMMER SCHOOL PUBLIC HEALTH

Dompel 3 dagen onder in de public health met gevarieerde en
inhoudelijke onderwerpen. Je krijgt de gelegenheid om je in een
aangename omgeving in kort tijdsbestek intensief te verdiepen in
de hele breedte van de publieke gezondheidszorg.
1
2

CANMEDS
SW

MH&P

P&K

ACCREDITATIE
M&G / KV&V
12 UUR
PRIJS
ZIE WEBSITE

ACCREDITATIE
M&G / KV&V
12 UUR
PRIJS
ZIE WEBSITE

ACCREDITATIE
M&G / ABC1
18 UUR
PRIJS € 1545

9 t/m 11 juli Driebergen
28 t/m 30 aug Driebergen

VOLKSGEZONDHEIDSPROBLEMEN BETER BEGRIJPEN

Welke prioriteiten in de volksgezondheid verdienen de aandacht? Wat
zijn de ontwikkelingen, welke problemen doen zich voor en wat is hun
impact op de volksgezondheid. Spijker je kennis over de actuele stand
van de wetenschap bij en leer hoe die zich verhoudt tot je eigen praktijk.

CANMEDS
MH

O&F

MH&P

ACCREDITATIE
M&G / KV&V
30 UUR
PRIJS € 2500

4, 5 en 12 sep, 10 en 31 okt Utrecht

AANSLUITING VINDEN BIJ JE DOELGROEP: ENTERTAINMENT
EDUCATION VOOR GEZONDHEIDSBEVORDERING

Innovatieve communicatie wordt steeds belangrijker in de
gezondheids-zorg. Zo blijkt ‘storytelling’ een krachtig middel om
kwetsbare groepen te betrekken bij gezondheidsthema’s. Wil jij
laaggeletterde cliënten bereiken met jouw gezondheidsboodschap?
Of mensen die niet spontaan zoeken naar medische informatie?
Leer dan alles over Entertainment Education.

CANMEDS
C

MH&P

ACCREDITATIE
SGAlg / KV&V
12 UUR
PRIJS € 790

10 sep en 8 okt Utrecht

5

ADVISEREN EN BELEIDSBEÏNVLOEDING IN HET SOCIAAL DOMEIN

NIEUW

Wil je je netwerk vergroten en je relaties versterken in het sociale
domein? Leer in deze module hoe je dit het beste kunt doen en hoe
je ook je rol als adviseur kunt ontwikkelen.

CANMEDS
MH

SW

MH&P

18 sep en 9 okt Utrecht

HOE BENUT JE E-HEALTH IN DE PRAKTIJK

E-health en e-mental health maken razendsnelle ontwikkelingen door.
Ook organisaties in de public en occupational health hebben te maken
met deze innovatie. Maar wat houdt e-health precies in? Welke
(on-)mogelijkheden zijn er en hoe kun je de toepassingen benutten
in de praktijk? Het antwoord krijg je in deze module.

CANMEDS
MH

C

ACCREDITATIE
M&G / KV&V
12 UUR
PRIJS
ZIE WEBSITE

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1
12 UUR

O&F

PRIJS € 790

8 en 29 okt Utrecht

DE ONDERZOEKER IN HET COMPLEXE VELD VAN DE PUBLIEKE
GEZONDHEID

NIEUW

CANMEDS
MH

ACCREDITATIE
M&G
12 UUR

C

Ben je onderzoeker in de publieke gezondheid? Je wilt dat je onderzoek
aansluit bij de vraag van gemeenten en dat je onderzoek impact heeft.
Daarvoor is het belangrijk je eigen doelen goed helder te hebben, maar
ook doelen en belangen van anderen in jouw complexe krachtenveld te
kennen. In deze tweedaagse module leer je een krachtenveldanalyse te
maken en die te vertalen in een sterke strategie.

PRIJS € 790

5 en 12 nov Utrecht

PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG: KANSEN EN EFFECTIVITEIT VAN
PREVENTIE

CANMEDS
MH&P

K&W

P&K

Module over de actuele stand van zaken van de Nederlandse
gezondheidsbevordering, de wettelijke regelingen en financierings
mogelijkheden. Welke instrumenten voor preventie zijn beschikbaar,
bruikbaar en effectief?

ACCREDITATIE
M&G / KV&V
30 UUR
PRIJS € 3390

7, 14, 21, 22 en 28 nov, 5 en 12 dec Utrecht

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN DE PRAKTIJK

Ben je een ondernemende professional en wil je sterker opereren in de
samenwerking met private partijen? Volg deze module en leer van de
ervaringen met publiek-private samenwerking.

CANMEDS
MH

SW

O&F

PRIJS € 1185

11 en 25 nov Utrecht

DE WERKVELDEN VAN DE AGZ

Verken de zes werkterreinen van de algemene gezondheidszorg
en ontdek overeenkomsten en verschillen tussen de werkvelden.
(Drie dagen onderwijs, waarvan een dag stage).

CANMEDS
MH

MH&P

ETHIEK IN DE PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG

20 nov en 11 dec Utrecht
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P&K

ACCREDITATIE
KV&V
18 UUR
PRIJS € 1185

11, 18 en 25 nov Utrecht

Sta stil bij de belangrijkste morele kwesties die spelen in de publieke
gezondheid en leer over methodieken om morele afwegingen te maken.
Leer hoe je je handelen als professional moreel verantwoordt en werkt
aan een rechtvaardige public health praktijk.

ACCREDITATIE
M&G
18 UUR

CANMEDS
MH&P

P&K

ACCREDITATIE
M&G / KV&V
12 UUR
PRIJS € 790

STOPPEN MET ROKEN

We teach...
Compleet aanbod over alle facetten van begeleiding bij
dit gezondheidsprobleem

WETEN, SNAPPEN EN KUNNEN
“Kennis tot je nemen, het écht begrijpen én
het kunnen toepassen. Dat is mijn doel voor
jou, waardoor je meer begrip en mildheid
hebt voor de roker. Ik daag je graag uit je
eigen patronen te verkennen en als het nodig
is je werk anders te doen. Van deelnemers
hoor ik dat de dag omvliegt. Er is ruimte en
veiligheid voor interactie, oefeningen en
vragen.”
– Simone Königs, docent

NIEUW

NASCHOLINGSDAG: STOP MET ROKEN! HOE IS DE BEGELEIDING IN 2019?

Begeleid je mensen bij het stoppen met roken? En wil je de actuele
ontwikkelingen bijhouden in de begeleiding bij stoppen met roken?
Kom dan naar deze nascholingsdag.

CANMEDS
MH

C

MH&P

25 jan Utrecht

PRIJS € 245

STOPPEN MET ROKEN: TABAKSVERSLAVING

Stoppen met roken is de belangrijkste bijdrage die rokers aan hun
gezondheid kunnen leveren. Je speelt als professional een essentiële rol in
het bespreekbaar maken van rookgedrag en het begeleiden bij stoppen.
Hoe je dat doet, leer je in deze module.
1

NIEUW

7 feb Utrecht

ACCREDITATIE
ABC1 / KV&V / NVvPO
6 UUR

2

CANMEDS
MH

C

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V /
NVvPO
6 UUR
PRIJS € 345

14 mei Zwolle

STOPPEN MET ROKEN BEGELEIDING EN LAAGGELETTERDHEID

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd
en heeft vaak beperkte gezondheidsvaardigheden. Leer hoe je kunt
aansluiten bij deze doelgroep tijdens je stoppen met roken begeleiding.

CANMEDS
C

MH&P

26 mrt (13.00 - 16.00 uur) Utrecht

STOPPEN MET ROKEN & LEEFSTIJLBEGELEIDING BIJ
PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK

CANMEDS
MH

C

Zoals veel rokers hebben ook mensen met psychiatrische problemen de
wens om ooit te stoppen. Maar onder zorgprofessionals heerst terughoudendheid en behandelpessimisme. Vergroot je kennis en vaardigheden
om deze doelgroep te steunen in hun wens te stoppen met roken.

SW

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V /
NVvPO
3 UUR
PRIJS € 225

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V /
NVvPO
6 UUR
PRIJS € 345

10 sep Utrecht

STOPPEN MET ROKEN: MOTIVEREN KUN JE LEREN

Training, voortbouwend op Stoppen met roken: tabaksverslaving, waarin je
uitgebreid oefent met communicatieve vaardigheden. De focus ligt hierbij
vooral op communicatie volgens de “motiverende gespreksvoering”.
20 juni Utrecht

CANMEDS
MH

C

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V
6 UUR
PRIJS € 345
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JEUGDGEZONDHEIDSZORG

We teach...
Een scala aan actuele kennis- en vaardigheidstrainingen in de JGZ

INHOUDELIJK STERK ONDERWIJS ÉN
JE LEERT VAN ELKAAR!
“Elke jeugdarts zou De jeugdarts: sleutelrol
bij verzuimbeleid moeten volgen. Deze taak
wordt overal steeds belangrijker en ook
serieuzer opgepakt. Deze module helpt
enorm om hier bekwamer in te worden.
Het NSPOH-onderwijs geeft mij en mijn
enthousiaste collega’s inzicht over hoe andere
organisaties omgaan met zaken waar we
allemaal tegenaan lopen. Dat is ontzettend
prettig.”
– Vionne van der Borden,
jeugdarts, GGD Zaanstreek-Waterland

WERKEN MET VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS IN DE JGZ

Met vluchtelingen krijgen we in de JGZ bijna allemaal te maken.
Wat weet je er eigenlijk van? Update je kennis over trauma, medisch
inhoudelijke kernpunten en opvoedingsondersteuning om deze
doelgroep optimaal te kunnen ondersteunen. Je kunt deze module
op aanvraag en incompany volgen.
INTRODUCTIECURSUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-18

Je verdiept je in de groei, ontwikkeling en opvoeding van kinderen en
problemen die hierbij kunnen optreden. De introductiecursus biedt je,
als startende jeugdarts of -verpleegkundige, een uitstekende basis.
1
2
3
4
5
6

TERUGKOMDAG VOOR VAN WIECHEN INSTRUCTEURS

2

8

MH

C

MH&P

CANMEDS
MH

C

14 jan Utrecht
30 okt Utrecht
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ACCREDITATIE
JGZ / KV&V
12 UUR

ACCREDITATIE
JGZ / ABC1 / KV&V
36 UUR

K&W

PRIJS € 1595

18 en 25 jan, 8 feb, 8 en 22 mrt en 5 april Utrecht
26 mrt, 9 en 23 april, 7 en 21 mei en 4 juni Amsterdam
26 april, 17 mei, 7 , 14 en 28 juni en 5 juli Utrecht
14 en 28 mei, 11 en 25 juni, 10 en 24 sep Utrecht
17 sep, 1 en 29 okt, 12 en 26 nov en 10 dec Utrecht
27 sep, 11 okt, 8 en 22 nov, 6 en 20 dec Zwolle

Een Van Wiechen-instructeur is op de hoogte van actualiteiten omtrent
het Van Wiechenonderzoek op het consultatiebureau. Om voor
herregistratie in aanmerking te komen volg je drie terugkomdagen in
vijf jaar.
1

CANMEDS

CANMEDS
MH

C

K&W

ACCREDITATIE
JGZ / KV&V
6 UUR
PRIJS € 195

TRAIN-DE-TRAINERWORKSHOP VOOR VISUSINSTRUCTEURS

Vergroot je vaardigheden in het begeleiden van aios JGZ en andere
JGZ-professionals bij het vroegtijdig onderkennen van visuele
stoornissen (VOV) bij jonge kinderen. De workshop opent de weg naar
registratie als NCJ gecertificeerd VisusInstructeur (VI).
1
2

TERUGKOMDAG VOOR GECERTIFICEERDE VISUSINSTRUCTEURS

2

MH

K&W

ACCREDITATIE
JGZ
12 UUR
PRIJS € 790

23 jan en 13 feb Utrecht
9 okt en 6 nov Utrecht

Verdiep je kennis over de achtergronden en uitvoering van het
visusonderzoek volgens de nieuwe richtlijn en verbeter je vaardigheid
in het overbrengen van deze kennis bij je aios.
1

CANMEDS

CANMEDS
MH

ACCREDITATIE
JGZ
6 UUR

K&W

PRIJS € 345

6 mrt Utrecht
20 nov Utrecht

CURSUS TOT GECERTIFICEERD INSTRUCTEUR VAN
WIECHENONDERZOEK

CANMEDS
MH

C

K&W

Wil je in je organisatie het ontwikkelingsonderzoek instrueren bij artsen
en verpleegkundigen JGZ? Leer in twee dagen welke vaardigheden je
hierbij nodig hebt.

ACCREDITATIE
JGZ / KV&V
18 UUR
PRIJS € 1150

3 en 17 april en 2 okt Utrecht

DE JEUGDARTS: SLEUTELROL BIJ VERZUIMBELEID

Interactieve module voor jeugdartsen die zich bezig houden met
verzuim van leerlingen. Hoe voer je een verzuimgesprek met jongeren
en ouders? Hoe werk je samen met de school om re-integratie te
bevorderen?

CANMEDS
MH

C

MH&P

ACCREDITATIE
JGZ
12 UUR
PRIJS € 790

10 april en 8 mei Utrecht

COMMUNICEREN MET PUBERS

Echt communiceren met jongeren is dynamisch en verrijkend, maar
neem je wel de juiste houding aan? En sla je de juiste toon aan? Leer
door deze scholing in plaats van ‘praten tegen’, mét jongeren te praten!
1
2

CANMEDS
C

20 Utrecht
11 nov Zwolle

ACCREDITATIE
JGZ / KV&V
6 UUR
PRIJS € 445

BASISOPLEIDING VERPLEEGKUNDIGE VOORZORG
VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind
en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun
zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind. VoorZorg is bewezen kosteneffectief
en effectief in het terugdringen van mishandeling en verwaarlozing. De aanpak bestaat uit
huisbezoeken door de VoorZorgverpleegkundige tijdens zwangerschap en eerste twee levensjaren.
De zesdaagse opleiding is bedoeld voor-JGZ professionals die al enige tijd werkzaam zijn als
verpleegkundige. Om VoorZorg aan te mogen bieden, dient je werkgever te zijn aangesloten bij
VoorZorg Nederland via het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ). Het NCJ heeft
VoorZorg in beheer en heeft deze opleiding ontwikkeld.
INSCHRIJVEN EN MEER INFORMATIE? ZIE WWW.NSPOH.NL

9

VISUSONDERZOEK EN SCREENING OP VISUELE STOORNISSEN
BIJ JONGE KINDEREN

CANMEDS

ACCREDITATIE
JGZ / KV&V / ABC1
6 UUR

MH

Een ogenblik voor het oog. Vergroot je vaardigheid om visuele
stoornissen bij jonge kinderen te detecteren en de visus te bepalen
volgens de nieuwe JGZ richtlijn visus.

PRIJS € 395

26 juni Utrecht

NIEUWE TAAK VOOR DE JEUGDARTS: INDICATIESTELLING

Als jeugdarts krijg je vragen van school, van het wijkteam of de huisarts
over indicaties voor zorg en/of ondersteuning. Er zijn inmiddels
verschillende instrumenten bruikbaar binnen de JGZ. Leer welke je in
kunt zetten op welk moment en oefen het instrument
“capaciteitenprofiel”.

CANMEDS
MH

MH&P K&W

ACCREDITATIE
JGZ
6 UUR
PRIJS € 395

25 sep Utrecht

TOP 10 KLEINE KWALEN IN DE SPREEKKAMER VAN DE JGZ

Je ziet als jeugdarts bijna alle kinderen, je werkt laagdrempelig. Reden
te meer om met een eigen verantwoordelijkheid eenvoudige problemen
te behandelen en (zelfzorg) medicatie te adviseren. Grijp als jeugdarts je
kans en laat zien wat je als sociaal geneeskundige in je mars hebt.

CANMEDS
MH

K&W

ACCREDITATIE
JGZ
6 UUR
PRIJS € 395

9 okt Utrecht

SKILLS PRAKTIJKLEREN ANDERE LEEFTIJDSGROEP 0-18

Breid je binnenkort je werkzaamheden uit in het kader van het
praktijkleren andere leeftijdsgroep? Leer nu de vaardigheden die je
hiervoor nodig hebt om zelfstandig te werken.

CANMEDS
MH

K&W

ACCREDITATIE
JGZ
6 UUR
PRIJS € 395

6 nov Utrecht

DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN EN PUBERS; VERDIEPENDE MODULE

Wil je meer weten over de ontwikkeling van kinderen en pubers en hoe je
hen en hun ouders beter begeleidt? Leer meer over de meest recente
ontwikkelingen in de jgz en hoe je je als jeugdverpleegkundige kunt
profileren. Verdiep je in passend onderwijs, hechting en gangbare, kleine
kwalen in je spreekkamer.

CANMEDS
MH

C

MH&P

ACCREDITATIE
KV&V
18 UUR
PRIJS € 1185

11, 18 en 25 nov Utrecht

PSYCHOPATHOLOGIE BIJ KINDEREN

Hoe herken je veel voorkomende psychiatrische stoornissen bij kinderen
en jeugdigen, zoals angst, depressie en tics? Hoe voer je een anamnese
en kinderpsychiatrisch onderzoek, uit? Je leert meer hierover in een
interactief college met casuïstiek en video´s.

CANMEDS
MH

C

K&W

13 en 27 nov Utrecht

HOE PAK JE PROJECTEN PLANMATIG AAN?
“Over Projectmanagement (zie pag. 24) ben ik erg enthousiast Je leert
in deze module niet alleen over de praktische zaken waar je bij het
managen van een project rekening mee moet houden. Maar ook over
wie je zelf bent, over je rol in een team en hoe je daar met je
communicatie rekening mee houdt. Tijdens de interactie in de groep
komen alle deelnemers goed aan bod. Daar zorgt de docent goed voor!”
– Josien van Wijk,
jeugdarts en in opleiding tot arts maatschappij en gezondheid
Medisch adviseur bij RIVM-DVP Noord-Oost
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ACCREDITATIE
JGZ
12 UUR
PRIJS € 790

FORENSISCHE GENEESKUNDE

We teach...
Diverse nieuwe en vernieuwde modules voor de forensisch arts

Ben je forensisch arts? Met nieuwe en
vernieuwde nascholing van de NSPOH
hou je je kennis en vaardigheden op peil.
Dat is belangrijk voor je herregistratie.
Dit geldt zowel voor het FMG-register als
het profiel- en specialistenregister van
de KNMG.

NIEUW

FORENSISCH MEDISCHE EXPERTISE BIJ KINDEREN

Jaarlijks worden bijna 120.000 gevallen van kindermishandeling gemeld.
Vergroot en verdiep je expertise op dit gebied! Je leert o.a. geweldsletsels
bij kinderen herkennen, beschrijven en registeren. Hoe rapporteer je dit
naar justitie? Je leert het netwerk rond dit thema kennen en te gebruiken.
1
2

NIEUW

CANMEDS
MH

C

SW

PRIJS € 0
Voorrang bij aanmelding
hebben forensisch artsen
vanwege subsidie.

17, 24 en 31 jan en 7 en 14 feb Utrecht
16 en 23 mei en 6, 13 en 20 juni Utrecht

POSTMORTAAL INTERVAL

Als forensisch arts of huisarts ben je bekend met postmortale
verschijnselen en Henssge om tot een postmortaal interval te komen.
Maar hoe accuraat zijn deze verschijnselen en methode?

CANMEDS
MH

K&W

2 april Utrecht
VERNIEUWD

LETSELS EN LETSELRAPPORTAGE

Verwerf meer kennis over medisch onderzoek bij eenvoudige letsels
zoals bloeduitstortingen en schaafwonden en bij bijzondere letsels zoals
schot- en steekwonden. Herken de mate van geweldinwerking op het
menselijk lichaam en oefen het maken van een letselrapportage.

ACCREDITATIE
FG / ABC1
30 UUR

ACCREDITATIE
FG / ABC1
6 UUR
PRIJS € 395

CANMEDS
MH

K&W

P&K

ACCREDITATIE
FG / ABC1
12 UUR
PRIJS € 790

4 en 25 april Utrecht
VERNIEUWD

ARRESTANTENZORG

Verdiep je in de organisatie van de arrestantenzorg en krijg meer inzicht
in jouw positie als behandelaar én adviseur van politie en justitie. Je leert
ook over acute ziekten, verslavingszorg en psychiatrie.

CANMEDS
MH

C

SW

PRIJS € 1185

12, 19 en 16 sep Utrecht
VERNIEUWD

LIJKSCHOUW

Als forensisch arts of huisarts heb je te maken met lijkschouw. Wil jij
leren hoe je een lijkschouw uitvoert? En wil je bijgepraat worden over
actuele thema’s rondom dit onderwerp? Doe dan deze module.
31 okt , 7, 14 en 21 nov Utrecht

ACCREDITATIE
FG / ABC1
18 UUR

CANMEDS
MH

SW

K&W

ACCREDITATIE
FG / ABC1
24 UUR
PRIJS € 1580
11

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

We teach...
Alle facetten van infectieziektebestrijding komen aan bod, bijvoorbeeld
outbreak management, seksuele gezondheid, vergunningverlening tatoeage
en piercing en veel nieuwe onderwerpen over reizigersadvisering

“Over Outbreak management ben ik erg
enthousiast. Voor mij is deze module vooral
zinvol omdat ik praktische handvaten krijg
voor het dagelijkse werk bij een uitbraak.
Ook de theoretische achtergronden worden
voldoende behandeld. Als arts wil ik graag
weten wat de achtergronden zijn voor
bepaalde interventies of van organisatiestructuren.”
– Putri Hintaran,
arts infectieziektebestrijding KNMG,
GGD regio Utrecht

INFECTIEZIEKTEN; VAN CEL TOT MELDING

Maak kennis met de keten van infectieziektebestrijding: vanaf besmetting,
verspreiding en meldingsplicht tot en met contactonderzoek, diagnostiek,
en surveillance. Praktische verdiepingsmodule voor verpleegkundigen
M&G bijvoorbeeld werkzaam in de infectieziektenbestrijding.

CANMEDS
MH

MH&P

K&W

ACCREDITATIE
KV&V
22 UUR
PRIJS € 1280

7, 14, 21 en 28 jan Utrecht

VACCINS: MOGELIJKHEDEN EN DE WEERBARSTIGE PRAKTIJK

Leer meer over de basisprincipes van vaccineren, de verschillende
vaccinstrategieën, nieuwe ontwikkelingen en het belang van succesvol
communiceren naar de doelgroep. Voor artsen die praktijkervaring
hebben met vaccineren.

CANMEDS
MH

MH&P P&K

ACCREDITATIE
M&G / BG / ABC1 /
LCR
24 UUR
PRIJS € 1580

23 en 30 jan, 6 en 13 feb Utrecht

RISICO- EN CRISISCOMMUNICATIE UITGELICHT

Houd GRIP op de situatie en behoud het publiek vertrouwen tijdens een
crisis! Welke factoren beïnvloeden risicoperceptie? Leer over de
achtergronden van effectief communiceren met het publiek en met
bestuurlijk verantwoordelijken. Middels oefeningen pas je deze inzichten toe.

CANMEDS

ACCREDITATIE
M&G / ABC1 / KV&V
12 UUR

C

PRIJS € 790

12 en 19 mrt Utrecht

NIEUW

INSPECTEUR VERGUNNINGVERLENING TATOEAGE EN PIERCING

Het nemen van een tatoeage of piercing is voor veel Nederlanders heel
gewoon. Bij de veiligheid daarvan staan we niet vaak stil, maar het
zetten van een tatoeage of piercing brengt wél risico’s met zich mee.
Voor een studio een vergunning krijgt moet aan strenge voorwaarden
voor materialen, inrichting en werkwijze worden voldaan. Beslis jij
of een studio veilig geopend kan worden? Durf jij in te grijpen als de
veiligheid in het geding is? Volg dan deze module.
1
2
3

12

18 mrt en 17 juni Utrecht
17 juni en 9 sep Utrecht
9 sep en 9 dec Utrecht
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CANMEDS
MH

SW

P&K

ACCREDITATIE
KV&V
12 UUR
PRIJS € 375

SURVEILLANCE IN DE INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

Leer op welke manieren systematisch gegevens worden verzameld over
infectieziekten op (inter)nationaal en regionaal niveau om bij dreigende
uitbraken snel in te kunnen springen. Hoe kan de GGD een bijdrage
leveren aan (regionale) surveillance?

CANMEDS
MH

ACCREDITATIE
IZB / BG / ABC1
18 UUR

P&K

PRIJS € 1125

26 mrt, 2 en 16 april Utrecht

OUTBREAK MANAGEMENT

Een goede voorbereiding is het halve werk. Bij het managen van
zowel kleine en grote uitbraken van infectieziekten spelen dezelfde
mechanismen een rol. Je leert onder andere over risico-assessment,
crisisbeheersing, relevante wetgeving en de doorslag gevende rol van
de menselijke factor tijdens een crisis.

CANMEDS
SW

MH&P

P&K

ACCREDITATIE
M&G / BG / ABC1 /
KV&V
24 UUR
PRIJS € 1600

26 nov, 3, 10 en 17 dec Utrecht

BASISMODULES REIZIGERSADVISERING
BASISMODULE REIZIGERSADVISERING VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

Praktijkgerichte module waarin je leert om reizigers individueel advies
te geven en te beoordelen in welke gevallen consultatie van een arts
nodig is. LCR geaccrediteerd.
NB: Er geldt een voorbehoud ten aanzien van het aantal dagen en de
prijs, afhankelijk van nieuwe LCR-kwaliteitscriteria.
1
2
3

CANMEDS
MH

MH&P

ACCREDITATIE
KV&V / LCR
36 UUR
PRIJS € 1645

6 en 13 feb, 13 en 20 mrt, 3 en 10 april Utrecht
6, 13 en 25 sep, 2, 11 en 30 okt Rotterdam
4, 11, 18 en 27 nov, 4 en 18 dec Utrecht

BASISMODULE REIZIGERSADVISERING VOOR HUISARTSEN

Stuur je cliënten veilig en goed voorbereid op reis. Praktijkgerichte
module waarin je inzicht krijgt in de achtergronden van de belangrijkste
infectieziekten op reis. Er wordt ingegaan op immuniseren, adviseren en
malariaprofylaxe. Je krijgt praktische informatie over de organisatie van
een reizigersspreekuur. LCR geaccrediteerd.

ACCREDITATIE
ABC1 / LCR
12 UUR

CANMEDS
MH

PRIJS € 790

21 en 22 mrt Rotterdam

BASISMODULE REIZIGERSADVISERING VOOR DOKTERSASSISTENTEN
EN PRAKTIJKONDERSTEUNERS

Help mensen veilig en gezond op reis met een advies-op-maat tijdens
een reizigersspreekuur. Hoe organiseer je een reizigersspreekuur?
Welke infectieziekten kunnen mensen oplopen tijdens hun reis? En hoe
worden de protocollen gehanteerd van het Landelijk Coördinatiecentrum
Reizigersadvisering (LCR)? Deze en andere praktische vragen komen
aan bod.
1

21 mrt Rotterdam

2

CANMEDS
MH

MH&P

ACCREDITATIE
RZP / KV&V / CADD
6 UUR
PRIJS € 395

13 nov Utrecht

13

BASISMODULE REIZIGERSADVISERING EN -IMMUNISATIE VOOR
ARTSEN

CANMEDS
MH

De wereld is een global village. Leer hoe je je patiënten adviseert en
vaccineert voor een verre reis. Verdiep je in de epidemiologie van
gezondheidsrisico’s en het gedrag van reizigers.

MH&P

ACCREDITATIE
IZB / BG / ABC1 /
LCR
33 UUR
PRIJS € 2145

10, 17 en 24 sep, 1, 8 en 30 okt Utrecht

NASCHOLING VOOR REIZIGERSGENEESKUNDIG
ARTSEN EN REIZIGERSVERPLEEGKUNDIGEN
VIRALE HEMORRAGISCHE KOORTSEN, DUIKEN EN VLIEGEN

NIEUW

Leer meer over de preventie en epidemiologie van deze ziekten.
Verbeter je advies met betrekking tot de contra-indicaties voor duiken
en vliegreizen.

CANMEDS
MH

11 mrt Utrecht

NIEUW

DE IMMUUNGECOMPROMITTEERDE REIZIGER EN
MUGGENOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN VOOR ARTSEN

CANMEDS
MH

Vergroot je kennis over het adviseren van reizigers met een verlaagde
afweer. Verbeter je advies over de preventie van muggenoverdraagbare
aandoeningen. Artsen en verpleegkundigen (zie hieronder) volgen een
parallel programma. De artsen krijgen verdieping over de evidence
achter de richtlijnen.

ACCREDITATIE
BG / IZB / ABC1 / LCR /
KV&V
6 UUR
PRIJS € 295

ACCREDITATIE
BG / IZB / ABC1/ LCR
6 UUR
PRIJS € 295

24 mei Rotterdam

NIEUW

DE IMMUUNGECOMPROMITTEERDE REIZIGER EN
MUGGENOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

CANMEDS
MH

Vergroot je kennis over het adviseren van reizigers met een verlaagde
afweer. Verbeter je advies over de preventie van muggenoverdraagbare
aandoeningen. Artsen (zie hierboven) en verpleegkundigen volgen een
parallel programma. De verpleegkundigen krijgen inzicht in de zin en
onzin van veelgestelde vragen en misvattingen.

ACCREDITATIE
KV&V / LCR
6 UUR
PRIJS € 295

24 mei Rotterdam

NIEUW

MALARIA, DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA EN WEST NILE VIRUS

Leer over de actuele stand van zaken over de verspreiding, preventie en
ernstig beloop bij risicogroepen en stuur je cliënten goed voorbereid op
reis!

CANMEDS
MH

5 sep Utrecht

ACTUEEL THEMA REIZIGERSGENEESKUNDE- EN ADVISERING

Als arts of verpleegkundige in de reizigersgeneeskunde wil je op de
hoogte blijven van de ontwikkelingen op het vakgebied. Fris je kennis op
en voldoe tegelijkertijd aan de eisen voor herregistratie. Het onderwerp
in deze module wisselt jaarlijks.
11 dec Utrecht
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CANMEDS
MH

ACCREDITATIE
BG / IZB / ABC1 / LCR /
KV&V
6 UUR
PRIJS € 295

ACCREDITATIE
BG / IZB / ABC1 / LCR /
KV&V
6 UUR
PRIJS € 295

NASCHOLING SEKSUELE GEZONDHEID VOOR DOKTERSASSISTENTEN
WERKZAAM BIJ GGD
SOA-HULPVERLENING VOOR DOKTERSASSISTENTEN

Wil je leren wat de meest voorkomende seksueel overdraagbare
aandoeningen in Nederland zijn? Leer hoe je een gestructureerd
triagegesprek voert en tot de juiste verwijzing komt.

CANMEDS
MH

ACCREDITATIE
KV&V / CADD
10 UUR

C

PRIJS € 645

27 mei en 24 juni Utrecht

ANTICONCEPTIE, ONGEWENSTE ZWANGERSCHAP EN
SEKSUEEL GEWELD

CANMEDS

ACCREDITATIE
KV&V / CADD / RZP
5 UUR

MH

Als doktersassistent kun je vragen krijgen over anticonceptie en
zwangerschapsonderbreking. Ook met vermoedens van seksueel
geweld. Zorgt dat je hierop optimaal bent voorbereid zodat je je cliënten
zo goed mogelijk adviseert en verwijst.

PRIJS € 395

28 okt Utrecht

AANVULLENDE SEKSUELE GEZONDHEIDSZORG
VOOR ARTSEN EN VERPLEEGKUNDIGEN
Kan jij de hulpvraag van een cliënt of de problematiek van een doelgroep vertalen naar
populatiegerichte risico’s en trends? En kun je de link leggen tussen soa- en seksualiteitshulpverlening? Schrijf je dan in voor de verschillende modules van de Opleiding Aanvullende
seksuele gezondheidszorg voor artsen en verpleegkundigen. Deze opleidingen zijn een
initiatief van de NSPOH, Soa Aids Nederland, GGD Amsterdam, RINO Groep Utrecht en
RINO Amsterdam.
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.NSPOH.NL/SEKSUELEGEZONDHEID

VERVOLGMODULE ASG, SOA-BESTRIJDING VOOR ARTSEN

Heb jij in je dagelijkse praktijk te maken met de behandeling van cliënten
met een soa? En wil je leren hoe je vanuit een syndroombenadering de
belangrijkste ziektebeelden herkent, diagnosticeert en behandelt? Doe
dan deze praktijkgerichte vervolgmodule.

CANMEDS

ACCREDITATIE
IZB / ABC1
18 UUR

MH

PRIJS € 1295

21 en 28 mei en 4 juni Utrecht

STARTMODULE AANVULLENDE SEKSUELE GEZONDHEIDSZORG (ASG):
HET PUBLIC HEALTH PERSPECTIEF

CANMEDS
MH

C

MH&P

Op een Centrum voor Seksuele Gezondheid krijg je te maken
met vraagstukken op het vlak van soa en seksualiteit. Leer
individuele hulpvragen op dit vlak te verbinden en te vertalen naar
populatiegerichte risico’s en trends. Voor artsen en verpleegkundigen.

ACCREDITATIE
IZB / ABC1 / KV&V
18 UUR
PRIJS € 1185

29 okt, 5 en 19 nov Utrecht

VERVOLGMODULE ASG, SOA-BESTRIJDING VOOR
VERPLEEGKUNDIGEN

CANMEDS
MH

C

MH&P

Na deze module pas je de kennis over epidemiologie, test- en
behandelmogelijkheden van de belangrijkste soa toe in het
verpleegkundig soa-consult.

ACCREDITATIE
KV&V
18 UUR
PRIJS € 1185

25 nov, 2 en 16 dec Utrecht

STAGE SOA-POLI GGD AMSTERDAM

Dit intensieve inwerktraject wordt op maat voor jou samengesteld. Wil
jij meelopen met intakes en behandelconsulten? Doe dan deze stage.

CANMEDS
MH

C

ACCREDITATIE
KV&V
12 UUR

De data stem je individueel af. Amsterdam
PRIJS € 795
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INDICATIE EN ADVIES

We teach...
Thema’s op het gebied van sociaal medische advisering

“Sinds ik werk als medisch adviseur merk ik
hoe moeilijk het is om bruggen te bouwen
tussen de verschillende domeinen in het
sociale kader. De module Sociaal medische
advisering in het kader van de Wmo heeft
mij veel handvaten gegeven om hier een
verbeterslag in te maken.”
– Vera Piscaer,
arts beleid en advies, CIZ

SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING IN HET KADER VAN DE WMO

De aard en inhoud van de gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn fors
herzien door de Wmo (2015). Op basis van de eerste jaren ervaring met
de nieuwe wet word je meegenomen in deze veranderingen en de
betekenis voor je rol als medisch adviseur.

CANMEDS
MH

MH&P P&K

ACCREDITATIE
I&A / BG / VG
30 UUR
PRIJS € 1975

12, 19 en 26 sep en 3 en 10 okt Utrecht

SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING IN HET KADER VAN DE JEUGDWET

Je oriënteert je op de actuele praktijk van de indicatiestelling Jeugdwet.
Relevante wet- en regelgeving wordt behandeld vanuit medisch
perspectief en je rol als arts en/of medisch adviseur. Je leert over
multidisciplinaire samenwerking, de verschillende sectoren binnen de
Jeugdwet, jeugdbescherming en -hulpverlening en de jurisprudentie van
bezwaar en beroep.

CANMEDS
MH

SW

O&F

ACCREDITATIE
MG
18 UUR
PRIJS € 1185

7, 14 en 21 nov Utrecht

ACTUALITEITEN MEDISCHE ADVISERING IN HET SOCIAAL DOMEIN

Verdiep je juridische kennis over (sociaal) medische advisering. Oefen
aan de hand van relevante casuïstiek en discussies over actuele
jurisprudentie op dit vakgebied. De laatste ontwikkelingen en nieuwste
inzichten komen aan bod.
19 dec Utrecht
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CANMEDS
MH

SW

P&K

ACCREDITATIE
I&A / BG / VG
6 UUR
PRIJS € 395

WERK EN GEZONDHEID

We teach...
Scholing voor professionals in de occupational health over
diagnostiek, belasting en belastbaarheid, duurzame inzetbaarheid,
re-integratie en taakdelegatie

MASTERCLASS WWZ: ARBEIDSRECHT EN SOCIAAL
ZEKERHEIDSRECHT

CANMEDS
MH MH&P

ACCREDITATIE
SGAlg / (NVvA 4 PE)
6 UUR

K&W

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn het ontslagrecht en
de werkloosheidswet (WW) ingrijpend gewijzigd. De nieuwe wet ‘werken
na de AOW-leeftijd’ is ingevoerd. Experts lichten de wetgeving toe,
geven inzicht in de gevolgen van deze wet voor werkgever, werknemer
en je praktijk en bespreken relevante actualiteiten uit het arbeidsrecht
en sociaal zekerheidsrecht.

PRIJS € 395

Voor data en locatie, zie www.nspoh.nl

LICENTIETRAINING “WERKEN MET DE WERKSCAN”

ACCREDITATIE
(NVvA 14 PE)
12 UUR

Werk je in het veld van arbeid en gezondheid en wil je organisaties
ondersteunen bij het voeren van een duurzaam personeelsbeleid? Wil
je daarnaast de zelfregie van individuele werknemers bevorderen met
betrekking tot hun motivatie, productiviteit en gezondheid? Doe dan
deze vierdaagse training en leer werken met de Werkscan van Blik op
Werk.
1
2
3
4

22, 29 jan, 8 feb en 8 mrt Utrecht
2, 10, 19 april en 14 mei Utrecht
10, 20, 24 sep en 22 okt Utrecht
12, 22 en 26 nov en 17 dec Utrecht

GENEESMIDDELEN, RIJVAARDIGHEID EN WERK

Leer welke geneesmiddelen het reactievermogen kunnen beïnvloeden.
En hoe. Welke inschatting van risico’s kun je maken ten aanzien
van het werk, rijvaardigheid en diverse juridische aspecten? Welke
interventiemogelijkheden heb je?
1

PRIJS
ZIE WEBSITE

11 feb Zwolle

2

CANMEDS
MH

MH&P

P&K

ACCREDITATIE
BG / VG
6 UUR
PRIJS € 495

16 sep Utrecht

17

VOORJAARSSCHOOL ARBEID EN GEZONDHEID

Intensieve scholing waarin je in 2 dagen (met één kort
avondprogramma) optimaal 12 uur accreditatie verwerft. Je volgt een
gevarieerd programma in een stimulerende ambiance over actuele
zaken in de arbeids- en verzekeringsgeneeskunde.

CANMEDS
MH

C

P&K

ACCREDITATIE
BG / VG
12 UUR
PRIJS € 1245 (inclusief
overnachting en diner)

14 en 15 feb Otterlo

UITVOERING SOCIALE ZEKERHEID IN DE PRAKTIJK

Werk je als bedrijfsarts met het inzetbaarheidsprofiel (IZP) bij reintegratie? Verbeter je formuleringen van beperkingen en mogelijkheden
volgens de toetsingscriteria Poortwachter en oefen met casuïstiek. Er is
ook aandacht voor CBBS en de FML.

CANMEDS
MH

ACCREDITATIE
BG
12 UUR

C

PRIJS € 790

6 en 13 mrt Utrecht

GOEDGEKEURD! BASISTRAINING VOOR DE KEURINGSARTS

Goed keuren is een vak apart. Keur je iemand voor een rijbewijs (groot of
klein), een vaarbewijs of vliegbrevet of voor de functie machinist op trein
of tram? Ken je de basisprincipes? Wat zijn de fijne kneepjes van het vak
en hoe pas je ze toe? Module in samenwerking met Yellow Factory BV.

CANMEDS
MH

SW

K&W

ACCREDITATIE
BG / VG
12 UUR
PRIJS € 695

11 en 18 mrt en 1 april Utrecht

VAN BURN-OUT NAAR VEERKRACHT

Veerkracht en mentale weerbaarheid zijn belangrijke aspecten bij het
voorkomen en bestrijden van burn-out. Zie je regelmatig cliënten
met burn-out klachten op je spreekuur? En wil je leren hoe je burnout verschijnselen kunt ombuigen naar veerkracht? Leer hoe je dit
kunt gebruiken en benoemen in je advisering aan medewerker en
leidinggevende.

CANMEDS
MH

C

ACCREDITATIE
BG / VG / ABC1
6 UUR
PRIJS € 395

12 mrt Utrecht

REFEREERMIDDAG ONCOLOGIE

Tijdens een interactieve middag passeren de voornaamste
behandelwijzen en interventies of re-integratiemogelijkheden van een
aantal oncologische aandoeningen de revue.

CANMEDS
MH

K&W

P&K

PRIJS € 180

25 mrt (13.30-16.30 uur) Utrecht

INFECTIEZIEKTEN EN WERK

Een infectie oplopen tijdens het werk? Het komt vooral voor in de zorg,
maar ook in de agrarische sector, slachthuizen en bij werk in het bos of
‘buitengebied’. Volg deze module om meer te weten over de Ziekte van
Lyme, Q-koorts of andere arbeidgerelateerde infecties. Maak kennis
met de nieuwe handige app en leer de LCI richtlijnen toepassen.

ACCREDITATIE
BG / VG
3 UUR

CANMEDS
MH

MH&P

P&K

ACCREDITATIE
BG / KV&V
12 UUR
PRIJS € 790

4 en 11 april Bilthoven

SLAAP EN WERK

Slaap en slaapproblemen hebben grote invloed op de werkprestaties
en belastbaarheid. Vergroot je inzicht en ontdek welke behandelingen
mogelijk zijn.

CANMEDS
MH

SW

K&W

PRIJS € 395

8 april Utrecht

SOLK EN SOMATOFORME STOORNISSEN

Machteloosheid en ergernis wisselen elkaar vaak af als reactie op
mensen met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten ofwel SOLK.
Hoe benader je deze problematiek het best en hoe geef je professionele
begeleiding?
9 april Utrecht
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ACCREDITATIE
BG / VG
6 UUR

CANMEDS
MH

C

SW

ACCREDITATIE
BG / VG / JGZ
6 UUR
PRIJS € 445

DEPRESSIE EN WERK

Depressie is de hoogste veroorzaker van arbeidsverzuim. Heb je te
maken met werknemers die uitvallen of dreigen uit te vallen door deze
aandoening? Leer hoe je de signalen herkent, beoordeelt en hoe je er over
adviseert.

CANMEDS
MH

C

SW

ACCREDITATIE
BG / VG / (NVvA 4 PE)
6 UUR
PRIJS € 395

15 april Utrecht

MINISYMPOSIUM TRANSPORTGENEESKUNDE

Veilig transport door de lucht, over weg, spoor en water vereist
gezonde werknemers. Blijf op de hoogte van actuele keuringseisen en
gezondheidsrichtlijnen in de transportsector. Met name een vereiste
voor de keuringsartsen scheepvaart. Na dit minisymposium is je kennis
van transportgeneeskunde en keuringen weer up-to-date.

CANMEDS
MH

MH&P

P&K

ACCREDITATIE
BG / ABC1 / KV&V
6 UUR
PRIJS € 245 (dag)
€ 145 (dagdeel:
ochtend/middag)

16 april Driebergen

OPLEIDING BEDRIJFSARTS & CONSULENT ONCOLOGIE

Nu de mogelijkheid om kanker te behandelen verbetert, keren steeds
meer (ex)kankerpatiënten terug op de werkvloer. Hun begeleiding
vereist maatwerk. Als bedrijfsarts of bedrijfsartsconsulent oncologie
(BACO) of klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie bied je een extra
schakel in de zorgketen bij revalidering en re-integratie van (ex)
kankerpatiënten.

CANMEDS
MH

K&W

P&K

ACCREDITATIE
BG
30 UUR
PRIJS € 2250

13 en 20 mei, 17 en 24 juni en 23 sep
Amsterdam NKI (dag 1 t/m 3) Utrecht (dag 4 en 5)

KLINISCHE STAGE BEDRIJFSARTS & CONSULENT ONCOLOGIE

Stage behorende bij de vijfdaagse module Bedrijfsarts & consulent
oncologie.

CANMEDS

ACCREDITATIE

MH

P&K

PRIJS € 245

vrij in te plannen in periode nov 2019 - mei 2020

VAN MENTAAL WERKVERMOGEN NAAR WERK

De maatschappij vraagt veel van werknemers en veel functies doen een
sterk beroep op mentale vermogens. Bij duurzame inzetbaarheid en
re-integratie worden hierover dan ook veel vragen gesteld. Volg deze
module en krijg meer zicht op het complexe verband tussen mentaal
werkvermogen en concrete arbeidsmogelijkheden.

CANMEDS
MH

SW

K&W

ACCREDITATIE
BG / VG
6 UUR
PRIJS € 445

15 mei Utrecht

DIABETES EN WERK

Diabetes is een veelvoorkomende chronische ziekte die grote invloed
heeft op de belastbaarheid. Ontdek de mogelijkheden om mensen met
diabetes optimaal aan het werk te krijgen en te houden.

CANMEDS
MH

SW

K&W

17 mei Utrecht

NIEUW

TAAKDELEGATIE DOOR DE BEDRIJFSARTS

Taakdelegatie door de bedrijfsarts komt steeds vaker voor. Wil jij leren
wat volgens de regels van de wetgever en de NVAB wel en niet kan en
mag? Doe dan deze eendaagse module en leer je eigen taakdelegatie
vorm te geven.

CANMEDS
SW

MH&P K&W

ACCREDITATIE
BG / VG / ABC1 /
(NVvA 4 PE)
6 UUR
PRIJS € 395

ACCREDITATIE
BG
6 UUR
PRIJS € 395

6 juni Utrecht

CAPABILITY, DE BASIS VOOR DUURZAME INZETBAARHEID

In het huidige werkklimaat is het cruciaal om een balans te vinden
tussen wat de werknemer belangrijk vindt en de mogelijkheden die het
bedrijf daarin biedt. Alleen dan blijven mensen duurzaam inzetbaar. Het
capability-denken biedt een verfrissende kijk op dit vraagstuk. Leer hoe
je activiteiten en interventies rond participatie, vitaliteit en inzetbaarheid
integreert.

CANMEDS
C

SW

MH&P

ACCREDITATIE
BG / VG / KV&V
12 UUR
PRIJS € 890

12 en 19 juni Utrecht
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SUMMER SCHOOL ARBEID EN GEZONDHEID

NSPOH-summer schools zijn een begrip met een mix van klinische en
communicatieve onderwerpen in een uitstekende ambiance. Verwerf
accreditatie tijdens een intensief, maar ook ontspannen en gevarieerd
programma (met korte avondsessie).
1

21 t/m 23 aug Otterlo

2

28 t/m 30 aug Otterlo

3

CANMEDS
MH

C

P&K

ACCREDITATIE
BG / VG
18 UUR
Prijs € 1645 (inclusief
overnachting en diner)

2 t/m 4 sep Otterlo

ASTMA IN DE WERKSITUATIE

Leer omgaan met de vernieuwde (gereviseerde) richtlijn over
beroepsastma. Door een gerichte arbeidsanamnese leer je meer over
het stellen van een juiste diagnose. Na deze module met twee korte
workshops over spirometrie, analyse van piekflowmetingen en opzet
werkplekonderzoek geef je als bedrijfsarts ‘pur sang’ gerichter advies
aan mensen met (beroeps)astma.

CANMEDS
MH

MH&P P&K

ACCREDITATIE
BG / VG / KV&V
6 UUR
PRIJS € 445 (10% korting
In combinatie met module
COPD op 24 sept. 2019)

10 sep Utrecht

COPD EN BELASTBAARHEID

Maak kennis met de nieuwe, gereviseerde richtlijn over COPD. Leer op
praktische wijze hoe je longfunctiewaarden beter interpreteert. Hoe
bepaal je de belastbaarheid bij een (oudere) werknemer met COPD?
Wat kun je verwachten van longrevalidatie en leer hoe je bijdraagt via
preventie en vroege opsporing.

CANMEDS
MH

MH&P

P&K

ACCREDITATIE
BG / VG / KV&V
6 UUR
PRIJS € 445 (10% korting
In combinatie met module
astma op 10 sept. 2019)

24 sep Utrecht

HOOFDPIJN EN WERK

Leer meer over de verschillende soorten hoofdpijn, de (h)erkenning
van deze aandoening en de invloed ervan op arbeid en verzuim. Neem
deel aan deze unieke module in samenwerking met de Vereniging
Nederlandse HoofdpijnCentra (VNHC).

CANMEDS
MH

C

SW

ACCREDITATIE
BG / VG
6 UUR
PRIJS € 395

1 okt Utrecht

AUTISME EN WERK

Er is steeds meer bekend over autisme spectrumstoornissen (ASS). Na
deze module ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het
gebied van diagnostiek, belastbaarheid en behandeling.

CANMEDS
MH

C

SW

3 okt Utrecht

JURIDISCHE ASPECTEN BIJ ARBEID EN GEZONDHEID

Wil je weten wat de juridische consequenties zijn van je advies, voor
werkgever, werknemer en jezelf? Deze module behandelt alle relevante
wetgeving (onder andere Arbeidsrecht en de Arbowetgeving) met
betrekking tot arbeid en is direct toepasbaar in je eigen praktijk.
Onderdelen van de module kun je ook los volgen.

CANMEDS
MH&P

K&W P&K

ACCREDITATIE
BG / VG / (NVvA) /
KV&V
6 UUR
PRIJS € 395

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V /
(NVvA 23 PE)
24 UUR
PRIJS € 1495

28 okt, 4, 18 en 25 nov Utrecht

OPLEIDING PRAKTIJKONDERSTEUNER BEDRIJFSARTS
Praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) is een nieuw beroep in arbodienstverlening.
Wil jij de bedrijfsarts ondersteunen op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie
en duurzame inzetbaarheid? En tevens vanuit je eigen expertise hieraan een bijdrage
leveren? Doe dan deze eenjarige opleiding Praktijkondersteuner bedrijfsarts.
Start 4 mrt (20 onderwijsdagen verspreid in het jaar) Utrecht en Rotterdam, € 6300

INSCHRIJVEN EN MEER INFORMATIE? ZIE WWW.NSPOH.NL
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ARBEIDSRECHT

Met deze praktische scholing leer je op een interactieve manier over
de meest relevante aspecten van het arbeidsrecht. En dat geeft je
dé kennis om effectief te adviseren over arbeid, inzetbaarheid en reintegratie! De dag is een onderdeel van Juridische aspecten van Arbeid
en Gezondheid.

CANMEDS
MH&P

K&W P&K

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V /
(NVvA 6 PE)
6 UUR
PRIJS € 395

28 okt Utrecht

PLOEGENDIENST: GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Slapen overdag, werken ’s nachts. Onze biologische klok kan daardoor
behoorlijk van slag raken, wat weer kan leiden tot klachten en
gezondheidsrisico’s. Hoe je als arboprofessional vroegtijdig problemen
signaleert en actie onderneemt, ontdek je in deze module.

CANMEDS
MH

C

K&W

ACCREDITATIE
BG / VG / KV&V
6 UUR
PRIJS € 395

29 okt Utrecht

NAJAARSSCHOOL ARBEID EN GEZONDHEID

Intensieve scholing waarin je in 1,5 dag (plus één avond) 12 uur
accreditatie verwerft. Een gevarieerd en actueel programma over
klinische en communicatieve onderwerpen in een stimulerende
ambiance, inclusief overnachting en diner.

CANMEDS
MH

C

P&K

ACCREDITATIE
BG / VG
12 UUR
Prijs € 1245 (inclusief
overnachting en diner)

31 okt en 1 nov Otterlo

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Effectiever adviseren over re-integratie en inzetbaarheid? Volg deze
praktische scholing over de meest relevante aspecten van het Sociale
Zekerheidsrecht. De dag is een onderdeel van Juridische aspecten van
Arbeid en Gezondheid.

CANMEDS
MH&P

K&W P&K

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V /
(NVvA 6 PE)
6 UUR
PRIJS € 395

4 nov Utrecht

NASCHOLING VOOR KEURINGSARTSEN SCHEEPVAART

Veilig transport via de weg, spoor, water of door de lucht: dat is jouw
zorg, dus zorg je voor gedegen kennis van zaken. Leer de actuele
keuringseisen en gezondheidsrichtlijn in de transportsector, specifiek
gericht op de scheepvaart als extra inhaalprogramma voor de
keuringsarts scheepvaart.

CANMEDS
MH

MH&P P&K

ACCREDITATIE
BG / VG / ABC1
3 UUR
PRIJS € 145

7 nov (13.30-16.30 uur) Driebergen

WERKEN MET ADHD

ADHD-kinderen worden volwassen, en dan? Volg deze praktische
module en leer de symptomen herkennen en langdurige
arbeidsongeschiktheid voorkomen.

CANMEDS
MH

ACCREDITATIE
BG / VG / JGZ
6 UUR

P&K

PRIJS € 445

12 nov Utrecht

SPOEDEISENDE HULP EN AED IN BEDRIJF

Kom in actie en leer volgens de nieuwste richtlijnen en protocollen
systematisch en verantwoord eerste hulp verlenen, reanimeren
en omgaan met de AED. Hoe houd je het hoofd koel en toon je
professionele meerwaarde bij een ongeval op het werk?

CANMEDS
MH

MH&P

P&K

ACCREDITATIE
SGAlg / KV&V
6 UUR
PRIJS € 395

13 nov Utrecht

HOREN EN GEHOORD WORDEN

Heb je patiënten met gehoorklachten? Wees je bewust van hun
beperkingen én heb oog voor hun kansen! Een module over wat wel en
niet kan in de combinatie van werk en slechthorendheid. Op een locatie
met een scala aan mogelijkheden.

CANMEDS
MH

C

SW

ACCREDITATIE
BG / VG
6 UUR
PRIJS € 395

13 nov Sint-Michielsgestel
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN WETGEVING

Wetgeving rond arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid vormt
het kader van je advies bij arbeid, inzetbaarheid en risico’s. Wat zijn
de juridische consequenties van je advies, voor werkgever, werknemer
en jezelf? Deze module behandelt alle relevante vraagstukken en
wetgeving met betrekking tot arbeid en is meteen toepasbaar in je eigen
praktijk. Deze dag is een onderdeel van Juridische aspecten van Arbeid
en Gezondheid.

CANMEDS
MH&P

K&W P&K

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V /
(NVvA 6 PE)
6 UUR
PRIJS € 395

18 nov Utrecht

HUID EN WERK

Jeuk, rode huid, blaasjes, schilfers, vochtige huid... Gaat het om
klachten veroorzaakt door (beroeps)huidaandoeningen? Een exclusieve
groep werknemers vereist specifieke aandacht. Oefen in deze module
diagnostiek en advies bij contacteczeem.

CANMEDS
MH

K&W P&K

ACCREDITATIE
BG / VG / KV&V
6 UUR
PRIJS € 445

20 nov Utrecht

VERSLAVING EN WERK

Ofschoon drugsgebruik of alcoholgebruik op de werkvloer niet
zeldzaam is, blijft deze problematiek een precair onderwerp.
Personeelsbegeleiders en medisch verantwoordelijken hebben vaak
onvoldoende kennis in huis over ‘verslaving en werk’. Volg deze module
en leer meer over verslavingsproblematiek op de werkplek.

CANMEDS
MH

MH&P

ACCREDITATIE
BG / VG / (NVvA 7 PE)
12 UUR
PRIJS € 790

20 nov en 4 dec Utrecht

GEZONDHEIDSRECHT

Deze dag over gezondheidsrecht geeft je antwoord op juridische vragen
die samenhangen met algemene beginselen van het gezondheidsrecht
en patiëntenrechten. Je kijkt in het bijzonder naar de rol van sociaal
geneeskundigen die direct of indirect in contact staan met patiënten en
cliënten. De dag is een onderdeel van Juridische aspecten van Arbeid en
Gezondheid.

CANMEDS
MH&P

K&W P&K

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V /
(NVvA 6 PE)
6 UUR
PRIJS € 395

25 nov Utrecht

HART EN WERK

Leer op verantwoorde wijze omgaan met werknemers na een
hartincident. Hoe begeleid je hen, hoe objectiveer je de belastbaarheid
in relatie tot werk en wanneer bied je welke begeleiding? Je krijgt inzicht
in de NVAB Richtlijn over ischemische hartziekten.

CANMEDS
MH

K&W

P&K

ACCREDITATIE
BG / VG
6 UUR
PRIJS € 495

26 nov Utrecht

BELASTBAARHEID BIJ CHRONISCHE NIERSCHADE EN REUMATOÏDE
ARTRITIS

Verkrijg inzicht in de prognose en belastbaarheid van patiënten die lijden
aan deze aandoeningen. Kun je als professional een rol spelen in het
participatiegedrag en de empowerment van chronisch zieke patiënten?

CANMEDS
MH

MH&P K&W

ACCREDITATIE
BG / VG
6 UUR
PRIJS € 395

9 dec Utrecht

SCHOLING VOOR PSYCHOLOGEN ARBEID & GEZONDHEID
Voor psychologen Arbeid & Gezondheid ontwikkelt de NSPOH samen met Ascender
een tweedaagse scholing in 2019. Mogelijke thema’s zijn sociaal zekerheidsrecht,
transdiagnostische factoren en mindfulness en werk. Meer weten hierover?
ZIE WWW.NSPOH.NL
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BRANCHEGERICHT: BOUW
Samen met Volandis biedt de NSPOH in 2019 weer bouwmodules voor verschillende
doelgroepen: de bedrijfsarts bouw en alle arbeid- & gezondheid professionals die
(gaan) werken binnen de bouwnijverheid of die speciale belangstelling hebben voor de
bouwsector. Alle bedrijfsartsen en overige arboprofessionals volgen eerst gezamenlijk
de Introductie Bouw en daarna de vervolgmodule gericht op hun profiel, namelijk
Bedrijfsarts Bouw en Leefstijladviseur Bouw.

LEEFSTIJLADVISEUR BOUW

Bouw aan gezond werken in de bouw! Leer bouwvakkers te motiveren
tot gezond gedrag en de bouwsector tot een gezonde werkomgeving.
Deze module reikt de instrumenten aan voor leefstijladvies op maat.

CANMEDS
MH

ACCREDITATIE
KV&V
12 UUR

C

PRIJS € 745

5 en 12 feb Harderwijk

INTRODUCTIE BOUW

Deze introductiemodule is verplicht voor alle arboprofessionals en
bedrijfsartsen die (gaan) werken binnen de bouwnijverheid. Je verdiept
je in de specifieke kenmerken van de bouwsector, cultuur, risico’s en
arbeidsbelasting.
1
2

CANMEDS
MH

C

SW

ACCREDITATIE
BG
12 UUR
PRIJS € 745

2 en 16 april Harderwijk
11 en 25 sep Harderwijk

BEDRIJFSARTS BOUW

Verdieping in preventie; bouwen aan je deskundigheid voor de branche
bouw? Ben je als bedrijfsarts werkzaam in de bouwsector of wil je
je hiervoor kwalificeren? Volg dan deze module en na afronding met
positief resultaat kun je je laten registreren bij Volandis als erkende
bedrijfsarts bouw.

CANMEDS
MH

K&W P&K

ACCREDITATIE
BG
18 UUR
PRIJS € 1140

10 okt, 21 nov en 12 dec Amersfoort (dag 1) en Harderwijk (dag 2 en 3)

ONDERZOEKSTRAJECT
Zou je ook een praktijkgericht onderzoek willen uitvoeren? Waar begin je? Beginnen kan
nu bij de NSPOH! Het volledige onderzoekstraject van de NSPOH loopt in 21 maanden
van vraag tot antwoord. Allereerst leer je wat er komt kijken bij je onderzoekopzet. Naast
de uitvoering in je eigen praktijk ondersteunt de NSPOH je met terugkomdagen waarmee
je je kennis over data-management, data-analyse en wetenschappelijk schrijven bijspijkert.
Wordt je wetenschappelijk conceptartikel positief beoordeeld, dan rond je het traject af en
ontvang je het certificaat.
INSCHRIJVEN EN MEER INFORMATIE? ZIE WWW.NSPOH.NL
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PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN

We teach...
Modules over advies- en presentatievaardigheden, motiverende
gespreksvoering, persoonlijke effectiviteit, kennisdelen, schrijfvaardigheid
en aansluiten bij je doelgroep

VOLOP INSPIRATIE!
“Wat is er zo gaaf aan vaardighedenmodules met onder meer
jeugdartsen, verpleegkundigen, beleidsmedewerkers,
infectieziekteartsen en medisch adviseurs in hun rol als
publiekegezondheidsverbeteraar? Interactie, intervisie en interesse.
Terwijl deelnemers schrijven, argumenteren en debatteren, geven zij
blijk van overtuigingen, denkkracht en inlevingsvermogen. Of het nu
gaat om indicatiebesluiten motiveren, bevlogen voor een suikertax
pleiten of argumenten aandragen voor zorginstellingen pro griepprik.”
– Tigrelle Uijttewaal, docent

PROJECTMANAGEMENT

Wil je leren hoe je projecten planmatig aanpakt? En hoe je ervoor zorgt
dat mensen en middelen op elkaar zijn afgestemd? Ontdek nu hoe je
resultaatgerichter en effectiever kunt werken.
1
2
3

CANMEDS

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V
18 UUR

O&F

PRIJS € 1185

18 jan, 1 en 15 feb Utrecht
22 mei, 5 en 19 juni Utrecht
11 en 25 sep en 9 okt Utrecht

JE WERKDRUK DE BAAS!

Je maakt kennis met timemanagement, leert hoe je prioriteiten stelt
en hoe je die moet bewaken. Je ontdekt welke factoren je planning
verstoren en hoe je dat kunt voorkomen.

CANMEDS
C

SW

P&K

PRIJS € 395

11 feb Zwolle

TRAINING ADVIESVAARDIGHEDEN

Hoe zorg je als adviseur dat je adviezen worden opgevolgd? Volg
deze driedaagse training en leer de theorie en praktijk van succesvol
adviseren.

CANMEDS
C

P&K

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

9 en 23 april Utrecht
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ACCREDITATIE
SGAlg / KV&V / ABC1
18 UUR
PRIJS € 1185

3 en 17 april en 15 mei Utrecht

Je leert technieken om je boodschap kernachtig en boeiend over te
brengen en om adequaat te reageren op lastige vragen. Hierdoor
vergroot je je zelfvertrouwen en leer je omgaan met ‘plankenkoorts’.

ACCREDITATIE
SGAlg / KV&V / ABC1
6 UUR

CANMEDS
C

P&K

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V
12 UUR
PRIJS € 790

ENGELS VOOR DE BEDRIJFSARTS

Krijg je veel te maken met Engels sprekende klanten in je werk
als bedrijfsarts en wil je je Engels bijschaven op zowel specifiek
bedrijfsgeneeskundig als algemeen grammaticaal vlak? Volg dan deze
training met praktische tips die direct toepasbaar zijn in je werk.

CANMEDS
C

P&K

ACCREDITATIE
BG
8 UUR
PRIJS € 675

16 april en 14 mei (13.00-17.00 uur) Utrecht

PRAKTISCHE MEDIATRAINING BIJ RISICO- EN CRISISCOMMUNICATIE

Asbest in de wijk, een uitbraak na een mud run. Leer je kernboodschap
doeltreffend communiceren in de media en voor de camera. Heldere
communicatie speelt een doorslaggevende rol bij risicoperceptie en het
voorkomen van paniek tijdens een crisis.

CANMEDS

ACCREDITATIE
M&G / BG / ABC1
12 UUR

C

PRIJS € 1185

8 en 15 mei Utrecht

NIEUW

STORYTELLING EN NARRATIEVE COMMUNICATIEMETHODEN

Je hoort deze termen steeds vaker. Wat wordt er eigenlijk onder
verstaan? Goede verhalen leggen waarden bloot, verbinden heden,
verleden en toekomst en zetten aan tot actie. Deze nieuwe module laat
diverse vormen van storytelling en narratieve communicatiemethoden
zien en hoe je die kunt inzetten in de gezondheidzorg en preventie.
Een tweedaagse verdieping biedt: ‘’Aansluiting vinden bij je doelgroep:
Entertainment Education voor gezondheidsbevordering”. Zie pagina 6.

CANMEDS

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V
6 UUR

C

PRIJS € 395

14 mei Utrecht

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING

Je wilt je gesprekken zó voeren dat je cliënten een weloverwogen besluit
nemen. Een besluit om iets te veranderen. Of juist niet. Het werk weer
oppakken? Gezonder leven? Een iets andere opvoedstijl? In deze geheel
vernieuwde training versterk je je communicatieve vaardigheden en
ontdek je de paradox van gedragsverandering.

CANMEDS

ACCREDITATIE
SGAlg / KV&V /
(NVvA)
12 UUR
PRIJS € 890

C

17 en 24 mei Utrecht

OMGAAN MET WEERSTAND

Wat doe je als adviseur als mensen het oneens zijn met je voorstel?
Verzand niet in discussie, maar benoem, erken en bevraag het probleem.
Leer de blokkades en impasses begrijpen en buig ze om in precies de
goede richting! Deze module geeft handvatten om professioneel om te
gaan met weerstand in organisaties.

CANMEDS
C

SW

P&K

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V /
(NVvA 7 PE)
12 UUR
PRIJS € 790

21 mei en 18 juni Utrecht

SCHRIJFVAARDIGHEID EN ARGUMENTATIE

Is schrijven ook in jouw werk een belangrijk onderdeel? Om de inhoud van
een tekst goed voor het voetlicht te krijgen, is toegankelijk en doeltreffend
schrijven cruciaal. Deze module geeft je de tijd om tot een effectieve
betogende tekst te komen. Vanuit het idee: eerst denken, dan schrijven.
Met aandacht voor logische, overtuigende argumentatie.
1
2

CANMEDS
C

P&K

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V
18 UUR
PRIJS € 1185

23 mei, 6 en 27 juni Utrecht
3 en 17 sep en 8 okt Utrecht

LOBBYEN EN NETWERKEN

Hoe krijg je een onderwerp op de (politieke) agenda? Ontdek hoe je je
netwerk optimaal inzet en hoe je met lobbyen invloed uitoefent op de
agenda’s van relevante partijen. Aan de hand van een persoonlijk lobbydoel ontwerp je een plan.

CANMEDS
C

SW

P&K

ACCREDITATIE
M&G
12 UUR
PRIJS € 790

24 juni en 1 juli Utrecht

OMGAAN MET CONFLICTEN EN SUCCESVOL ONDERHANDELEN

Tegenstrijdige belangen en/of botsende karakters leiden gemakkelijk tot
tegenstellingen, conflicten en dreigend gedrag. Herkenbaar voor jou als
professional? Maak kennis met geëigende technieken en ontdek je persoonlijke
stijlen en vaardigheden om dit gedrag te voorkomen en hanteren.

CANMEDS
C

P&K

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V
12 UUR
PRIJS € 790

23 sep en 7 okt Utrecht
25

NIEUW

SAMENWERKEN MET BLOGGERS, VLOGGERS EN SOCIAL
INFLUENCERS

CANMEDS

ACCREDITATIE
SGAlg
6 UUR

C

Facebook en Twitter hebben gelijkgestemden met elkaar verbonden in
online communities. Vaak georganiseerd rond niche-thema’s zoals sport
of voeding. Hierin zijn ook social influencers (bloggers en vloggers) actief.
Hoe kun je met hen samenwerken om je boodschap bij een breder
publiek onder de aandacht te brengen?

PRIJS € 395

24 sep Gouda

TRAINING DEBATTEREN EN DISCUSSIËREN

Vergroot in één dag je mondelinge vaardigheden om met succes een
(beleids)stelling te verdedigen of juist aan te vallen. Ontdek in deze module
hoe je je visie verwoordt en met argumenten onderbouwt.

ACCREDITATIE
SGAlg
6 UUR

CANMEDS
C

PRIJS € 395

28 okt Utrecht

VERANDEREN, SAMENWERKEN EN PROCESMANAGEMENT

Werk je met veel verschillende partners in complexe
samenwerkingsverbanden? Loop je tegen weerstand aan of krijg
je te maken met gebrek aan motivatie? Ontdek de valkuilen in het
samenwerkingsproces en scherp je eigen vaardigheden aan.

CANMEDS
C

SW

O&F

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V
12 UUR
PRIJS € 790

29 okt en 12 nov Utrecht

MOEILIJKE MENSEN, LASTIGE SITUATIES

Van tegenwerken naar samenwerken! Moeilijk mens of moeizame
communicatie? Communicatiestoornis of persoonlijkheidsstoornis?
Kom jij in je werk wel eens ‘mensen met een gebruiksaanwijzing’ tegen?
Leer in deze praktische module hoe je efficiënt met hen kunt omgaan.

CANMEDS
MH

C

K&W

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 /
(NVvA 7 PE)
12 UUR
PRIJS € 840

31 okt en 7 nov Utrecht

PROFESSIONALISERING EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT DOOR
ACTION LEARNING

CANMEDS
C

SW

P&K

In deze module werk je vanuit persoonlijke leerdoelen in relatie met
je werk. Je experimenteert en evalueert om van te leren. In de action
learning groep analyseer je (organisatie-) problemen en definieer je
oplossingen. Zo ontdek je dilemma’s en versterk je elkaar.

ACCREDITATIE
M&G
54 UUR
PRIJS € 4290

6 nov en 11 dec en 7 dagen in 2020 Utrecht

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING VIA MBTI

Verbeter de samenwerking en communicatie met je cliënten en collega’s
door kennis te maken met de persoonlijkheidstypologieën van Carl Jung.
Welk karaktertype ben jij volgens MBTI?

CANMEDS
C

SW

P&K

PRIJS € 890

11 en 18 nov Amersfoort

BEELDEND WERKEN

We leven steeds meer in een beeldcultuur. Met inspirerende korte
filmpjes kun je projectresultaten delen, mensen activeren en
samenwerkingspartners of subsidieverstrekkers overtuigen. Wil je
cameratechnieken leren en tips krijgen over het in beeld brengen
van gezondheidsinterventies of onderzoeksprojecten? Leer hoe je dat
materiaal monteert tot een professioneel filmpje. Op dag 2 wordt de
groep gesplitst omdat je gaat monteren in kleine groepen.

ACCREDITATIE
SGAlg / KV&V
12 UUR

CANMEDS

ACCREDITATIE
SGAlg / KV&V
12 UUR

C

PRIJS € 1090

12 nov. De datum van dag 2 bepaal je in overleg. Gouda

CULTURELE DIVERSITEIT IN DE GEZONDHEIDSZORG

Het is prettig als je weet welke culturele factoren een rol spelen in de
beleving van ziekte en gezondheid. Leer hoe je tijdens jouw consult
optimaal rekening houdt met verschillende culturen.
28 nov en 12 dec Utrecht

26

PUBLIC & OCCUPATIONAL HEALTH 2019

CANMEDS
MH

C

P&K

ACCREDITATIE
SGAlg / ABC1 / KV&V
12 UUR
PRIJS € 790

PRAKTIJKOPLEIDER VAN AIOS
SOCIALE GENEESKUNDE

We teach...

Tweedelige basisopleiding voor de beginnende praktijkopleider en
een breed aanbod aan didactische scholing

“Ervaren praktijkopleiders vinden het
boeiend om opleider te zijn. Ik citeer
enkele uitspraken aan het eind van een
scholingsdag:
· Mooi om te zien hoe mijn aios zich
ontwikkelt en een eigen stijl vindt.
· De vragen en uitdagingen van mijn aios
houden mijzelf scherp.
· Ik wil mijn aios graag enthousiast
maken voor het vak!”
– Drs. Jelle Jan de Schipper,
opleidingskundige en opleider/
adviseur NSPOH

BASISOPLEIDING PRAKTIJKOPLEIDERS AIOS SOCIALE GENEESKUNDE

Wil jij een erkend praktijkopleider sociale geneeskunde worden? En leren hoe je aios sociale geneeskunde
optimaal begeleidt? Volg dan de verplichte, zesdaagse basisopleiding. Deze bestaat uit 2 delen.
Deel 1 (Tweedaags)
1
2
3
4
5

16 en 30 jan Zwolle
11 mrt en 1 april Utrecht
4 en 18 juni Zwolle
2 en 16 sep Utrecht
14 en 28 nov Zwolle

Deel 2 (Vierdaags)
1
2
3
4
5

NIEUW

24 jan, 14 feb, 7 mrt en 4 april Utrecht
3 april, 8 mei, 12 juni en 3 juli Utrecht
23 mei, 27 juni, 5 sep en 3 okt Utrecht
4 sep, 2 okt, 6 en 27 nov Zwolle
7 okt, 4 nov, 2 dec 2019 en 13 jan 2020 Utrecht

DIDACTISCHE SCHOLING - HET LANDELIJKE WERKGEVERSCHAP
EN IK ALS OPLEIDER

CANMEDS
SW

K&W

P&K

PRIJS € 700

CANMEDS
SW

K&W

P&K

22 jan Utrecht

2

CANMEDS
SW

K&W

P&K

Maak kennis met One Minute Coaching en de principes van Strategisch
Coachen en ga na hoe je deze vormen van coaching kunt inzetten voor
het begeleiden van je aios.
1 feb Utrecht

2

ACCREDITATIE
SGAlg
6 UUR
PRIJS € 175

7 feb Zwolle

DIDACTISCHE SCHOLING – ONE MINUTE COACHING EN STRATEGISCH
COACHEN

1

ACCREDITATIE
SGAlg
24 UUR
PRIJS € 1400

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de opleiding tot arts M&G
onder het Landelijk Werkgeverschap? En hoe kan ik mijn veranderde rol
als praktijkopleider goed invullen? Een dag met informatie, discussie en
oefenen.
1

ACCREDITATIE
SGAlg
12 UUR

CANMEDS
SW

K&W

P&K

ACCREDITATIE
SGAlg
6 UUR
PRIJS € 350

12 sep Utrecht
27

STRATEGIE EN BELEID IN EEN DAG, VOOR PRAKTIJKOPLEIDERS

Over het algemeen wordt de module Strategie en beleid in de publieke
gezondheid ervaren als een pittige uitdaging. Ben je praktijkopleider
van een aios M&G 2e fase en wil je meer leren over strategie en beleid?
Zodat je jouw aios nog beter kunt begeleiden? Meld je dan aan.

CANMEDS
C

SW

MH&P

ACCREDITATIE
M&G
6 UUR
PRIJS € 295

11 feb Utrecht

NIEUW

DIDACTISCHE SCHOLING - DEEL JE ERVARING ALS BUDDY

Sinds 2018 worden praktijkopleiders ook in de praktijk geschoold. Op
deze dag didactische scholing helpen we jou als ervaren praktijkopleider
om optimaal invulling te geven aan het ‘buddy’ zijn van een nieuw op te
leiden praktijkopleider.

CANMEDS
SW

K&W

P&K

ACCREDITATIE
SGAlg
6 UUR
PRIJS € 350

18 mrt Zwolle

DIDACTISCHE SCHOLING - FEEDBACK GEVEN, HOE MOEILIJK KAN
HET ZIJN?!

CANMEDS
SW

K&W

P&K

Feedback geven lijkt simpel maar blijkt in de praktijk toch vaak moeilijk.
Oefen met het geven van constructieve feedback op deze dag.
1

NIEUW

22 mrt Utrecht

PRIJS € 350

20 sep Zwolle

2

DIDACTISCHE SCHOLING - BEVORDER EVIDENCE BASED SOCIALE
GENEESKUNDE

CANMEDS
SW

K&W

P&K

Stimuleer je aios tot een kritische en onderzoekende houding ten
aanzien van kennis en zorg dat je zelf daarin een rolmodel kunt zijn.
1

NIEUW

18 april Utrecht

2

DIDACTISCHE SCHOLING - KAARTLEZEN EN BRUGGEN BOUWEN

1
2

CANMEDS
SW

K&W

P&K

CANMEDS
SW

K&W

P&K

Zet een intervisiegroep op met collega praktijkopleiders en leer samen
van vragen, problemen en successen.
1

NIEUW

DIDACTISCHE SCHOLING - BIJZONDERE AIOS

24 juni Utrecht

2

CANMEDS
SW

K&W

P&K

INTEGRAAL VERNIEUWEN IN ÉÉN DAG, VOOR PRAKTIJKOPLEIDERS

ACCREDITATIE
SGAlg
6 UUR
PRIJS € 350

10 okt Zwolle

Maak in vogelvlucht kennis met de belangrijkste theorieën rond de
ontwikkeling en implementatie van innovaties. Naast de benodigde
kennis, leer je om je intuïtie serieus te nemen en te benutten als basis
voor een weloverwogen aanpak.

ACCREDITATIE
SGAlg
6 UUR
PRIJS € 350

22 nov Utrecht

2

Hoe ga je om met een aios die veel aandacht vraagt, het allemaal wel
weet, niets doet met jouw feedback of de kantjes er vanaf loopt? Een
prikkelende scholing over lastige lieden en jezelf!
1

NIEUW

13 mei Zwolle

ACCREDITATIE
SGAlg
3 UUR
PRIJS € 200

9 mei (16.30-20.30 uur) Utrecht
7 nov (16.30-20.30 uur) Utrecht

DIDACTISCHE SCHOLING - EEN INTERVISIEGROEP OPZETTEN ALS
PRAKTIJKOPLEIDER

ACCREDITATIE
SGAlg
6 UUR
PRIJS € 350

18 nov Utrecht

Maak kennis met de Wereld van Verschil: je voorkeursstijl in een team
visueel zichtbaar gemaakt. Kom zo mogelijk samen met je aios zodat
jullie inzicht krijgen in elkaars gedragsstijl.

ACCREDITATIE
SGAlg
6 UUR

CANMEDS
SW

SW

P&K

ACCREDITATIE
M&G
6 UUR
PRIJS € 295

16 sep Utrecht

DIDACTISCHE SCHOLING - JURIDISCHE ZAKEN, IN DE KNOOP,
UIT DE KNOOP

Juridische zaken: dat is gedoe want je wilt vooral opleiden. Deze dag
gaat over die juridische zaken maar ook over je handelen en houding.
19 nov Utrecht
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CANMEDS
SW

K&W

P&K

ACCREDITATIE
SGAlg
6 UUR
PRIJS € 350

We teach...

INCOMPANY

WAAROM ONZE INCOMPANY OPLEIDINGEN
ZO GOED AANSLUITEN BIJ DE PRAKTIJK
Opleiden is maatwerk. Wij merken dat er steeds meer vraag is naar gerichte scholing die naadloos
aansluit bij de behoeftes en ambities van een organisatie. En dan bij voorkeur uitgevoerd op de
eigen locatie.
Daarom bieden wij zowel trainingen als volledige opleidingen incompany aan. Deze ontwikkelen
we geheel naar de wensen en leervragen van jouw organisatie. Op die manier sluit de leerstof
optimaal aan bij de dagelijkse praktijk van je medewerkers of collega’s.

ONZE MODULES EN OPLEIDINGEN
3 Zijn geaccrediteerd door meer dan 10 instellingen
3 Zijn geheel op maat gemaakt
3 Worden op elke gewenste locatie gegeven
3 Zijn praktijkgericht
3 Zijn actueel, gebaseerd op de laatste maatschappelijke,
wetenschappelijke en juridische ontwikkelingen

NEEM VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIESGESPREK
CONTACT OP MET ONS TEAM INCOMPANY

Puck Winnubst, MSc
Telefoon 06 3486 06 37
p.winnubst@nspoh.nl

drs. Sanne Rengelink
Telefoon 06 2061 82 50
s.rengelink@nspoh.nl

INSPIRATIE OPDOEN? KIJK BIJ EERDER UITGEVOERDE
OPDRACHTEN OP WWW.NSPOH.NL/INCOMPANY
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We teach...

OPLEIDINGEN

DRIE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN TOT SOCIAAL GENEESKUNDIGE
Durf je met wet- en regelgeving in de hand adviezen te geven? Of geneeskundig onderzoek in een
politiecel uit te voeren? Durf je gezondheidsrisico’s te onderzoeken, in te grijpen bij een outbreak, of
op te komen voor de rechten van chronisch zieken? Wil je dat alle kinderen in Nederland dezelfde
gezondheidskansen hebben? Dat werknemers gezond kunnen werken? En dat onze militairen en
veteranen gezond blijven?

Als jij als arts één van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan ben je bij de NSPOH aan het juiste adres
voor je medische vervolgopleiding.
3 Bedrijfsgeneeskunde
3 Verzekeringsgeneeskunde
3 Maatschappij & gezondheid (1e en 2e fase*) met in de 1e fase keuze uit de profielen:
- Jeugdgezondheidszorg*
- Infectieziektebestrijding*
- Forensische geneeskunde*
- Tuberculosebestrijding*
- Medische milieukunde*
- Beleid & advies
- Medische indicatiestelling en advisering
*	Landelijk werkgeverschap
Ben je basisarts en wil je in 2019 beginnen met een van deze (profiel)opleidingen? Dan
solliciteer je via de website www.artsmg.nl naar een opleidingsplaats. Vanaf 2019 is de
SBOH de werkgever van nieuwe aios in deze (profiel)opleidingen. Met deze (en andere
vernieuwingen wil het ministerie van VWS de instroom van artsen in de opleiding bevorderen
en voorzien in de behoefte aan opgeleide artsen in het werkveld. Ook het curriculum wordt
aangepast: er komen meer mogelijkheden voor (klinische) stages, keuzestages en verbreding
binnen het vakgebied en er wordt gewerkt aan de verdere academisering van de opleiding.
Lees meer hierover op www.artsmg.nl en www.nspoh.nl

DRIE OPLEIDINGEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN IN DE PUBLIEKE
GEZONDHEIDSZORG

Wil je leren hoe je samenwerkt in netwerken en hoe je je strategisch opereert in het complexe veld
van de publieke gezondheidszorg? Deelnemers aan onze opleidingen volgen regelmatig gezamenlijk
onderwijs. Dat biedt een uitstekende voorbereiding op het werk. Daar werk je immers ook samen
met diverse disciplines.
3 Opleiding Verpleegkundige algemene gezondheidszorg – maatschappij & gezondheid
3 Opleiding Jeugdverpleegkundige – maatschappij & gezondheid
3 Basisopleiding VoorZorgverpleegkundige

MASTER OF PUBLIC HEALTH
HOE PAK JE PROJECTEN PLANMATIG AAN?
“In de gezondheidszorg krijgt de cliënt steeds meer eigen regie, ook als het gaat om
(psychische) gezondheid. Vanuit mijn vakgebied ben ik geïnteresseerd in het
spanningsveld tussen de actuele organisatie van de gezondheidszorg en sociale en
technologische innovatie. Door de Master Public Health krijg ik hierin meer inzicht.
Vanuit deze solide basis kan ik mijn ideeën en praktijkervaring nu gefundeerder
omzetten in strategische voorstellen en onderzoek.”
– Irene Helderman, deelnemer MPH 2017-2019
Innovatiemanager Zorg en Ict in de GGZ
Bekijk interviews met deelnemers op:
www.youtube.com/nspoh
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Met de Europese accreditatie komt je
internationale loopbaan dichterbij

NSPOH (NETHERLANDS SCHOOL OF
PUBLIC & OCCUPATIONAL HEALTH)
Churchilllaan 11 (10e etage)
3527 GV Utrecht
Postbus 20022
3502 LA Utrecht
Telefoon 030 810 05 00
info@nspoh.nl
www.nspoh.nl

AMSTERDAM

GOUDA

Volg ons via LinkedIn
Twitter.com/NSPOH
Youtube.com/nspoh
Instagram.com/nspoh_nederland
Facebook.com/NetherlandsSchoolOfPublicAndOccupationalHealth

Alle gegevens in deze brochure zijn onder voorbehoud
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