
 

  

 

 
DUOWEKEN 2021 

 

 
Maandag 22 maart t/m donderdag 1 april 2021 

 

 

 
Beste stadscollega’s, 
 
Vorig jaar moesten de Duodagen vanwege corona op het laatste moment worden geannuleerd. Jammer, 
want alles was klaar om er twee leuke dagen van te maken. We hebben inmiddels flink wat ervaring 
opgedaan met digitaal vergaderen en scholen. De commissie heeft daarom enkele ongebruikte workshops 
van vorig jaar van de plank gehaald en daarmee een online programma samengesteld. Geen Duodagen, 
maar Duoweken waarin we op zes avonden van 20.00 tot 21.00 uur één workshop aanbieden voor 
huisartsen, assistentes of huisartsen en assistentes samen. Je kunt je per workshop inschrijven. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.  
 
Doe mee! 
 
Namens de Duodagcommissie, 
Sabine Becker, huisarts Huisartsenpraktijk Catharijnesingel 
Tessa Dijksman, huisarts Huisartsenpraktijk Catharijnesingel 
Irma Huizer, cursuscoördinator HUS Academie 
Rik Kaarsgaren, huisarts Huisartsenpraktijk Koningslaan, voorzitter 
 

 

Programma 
 
Kies een of meer workshops uit het volgende aanbod. Tijd van alle workshops: 20.00-21.00 uur. 
 

Ma 22 maart 1. Steenrijk in het Diak Huisartsen 

Di 23 maart 2. Wondzorg Assistentes 

Do 25 maart 3. Kleine kwalen. Ken jij ze allemaal? Assistentes 

 

Ma 29 maart 4. Schouderklachten in de huisartspraktijk Huisartsen 

Wo 31 maart 5. Het werk van de huidtherapeut Huisartsen en assistentes 

Do 1 april 6. Isotretoïnebehandeling door de huisarts Huisartsen 

 
 

Inschrijven 
 
Schrijf je in via deze link. 
 
Na aanmelding ontvang je de toegangslink voor de workshops.  

  

https://www.formdesk.com/huisartsenutrechtstad/Duoweken2021


 

  

 

 

Workshops 
 

1. Steenrijk in het Diak 
De incidentie en prevalentie van nierstenen in de westerse wereld neemt toe, voornamelijk omdat het 
een welvaartsziekte is. Wat zijn de symptomen en welke diagnostiek is zinvol? Wat kun je zelf als huisarts 
adviseren of doen en wanneer verwijs je een patiënt door naar de tweede lijn? In deze workshop gaan we 
in op deze vragen. Ook gaan we het hebben over alle ontwikkelingen in de behandeling van nierstenen en 
het centraliseren van deze zorg in onze regio. 
Consulent: Arjen Kums, uroloog  
Voorbereider: Sabine Becker, huisarts 
 

2. Wondzorg 
Vind jij het ook altijd zo lastig om te bepalen wat je met wonden in de praktijk aan moet? En zou je er 
graag meer over willen weten? Kom dan naar deze interactieve online presentatie van onze eigen 
wondverpleegkundige uit het Diak! Je leert hoe de verschillende wonden ontstaan, de oorzaken waarom 
ze vaak niet willen genezen én wat je er op kunt doen.  
Consulent: José Heijstek, wondverpleegkundige 
Voorbereider: Tessa Dijksman, huisarts 
 

3. Kleine kwalen. Ken jij ze allemaal?` 
In de loop van de jaren krijg je als doktersassistent steeds meer ervaring in het geven van adviezen aan 
patiënten met kleine kwalen. Veel van deze klachten zijn namelijk relatief onschuldig en daarom ideaal 
om zelfstandig advies over te geven. Maar wist jij dat er meer dan 200 kleine kwalen bestaan? En (her)ken 
je ze ook allemaal? In deze interactieve scholing ga je veel kennis op doen in korte tijd: van erysipeloïd 
tot pearly penile papules en van erythema nodosum tot een hallux rigidus… alles komt langs! Eerst test je 
jouw eigen kleine kwalen kennis in een spannende quiz en kijken we samen over welke kleine kwalen je 
zelfstandig advies zou kunnen geven! 
Consulent en voorbereider: Tessa Dijksman, huisarts 
 

4. Schouderklachten in de huisartsenpraktijk 
In deze interactieve workshop over niet-traumatische schouderklachten in de huisartspraktijk besteden we 
aandacht aan de nieuwe NHG-standaard, anatomie en voorlichting.  
Consulenten en voorbereiders: Kim Edwards, huisarts en Anneluuk Lindenhovius, orthopedisch chirurg 

 

5. Het werk van de huidtherapeut 
Een huidtherapeut behandelt de zieke en/of beschadigde huid. Dit kunnen zowel medische klachten als 
cosmetisch storende plekken zijn. In dit uur alles over de behandelmogelijkheden van acne, overbeharing, 
couperose en littekens. Vraag alles wat je wil weten over laseren, chemisch peelen, camoufleren, smeren 
en elektrocoaguleren. 
Consulent: Femke Greefhorst, huidtherapeut Mauritskliniek 
Voorbereider: Rik Kaarsgaren, huisarts 

 

6. Acne en isotretoïnebehandeling door de huisarts 
Oraal isotretinoïne is een zeer effectief middel tegen ernstige acne. Weinig huisartsen hebben ervaring 
met het voorschrijven van dit middel. Waarschijnlijk is er veel onterechte koudwatervrees. De grootste 
drempel vormt misschien nog wel het feit dat de behandeling als ‘facultatief’ besproken wordt in de NHG-
standaard acne. In deze workshop zal naast de behandeling met isotretinoïne ook worden ingegaan op de 
meest recente ontwikkelingen in de behandeling van acne. 
Ter voorbereiding kun je dit artikel vast lezen. 
Consulent: Monique Doffer, verpleegkundig specialist dermatologie 
Voorbereider: Rik Kaarsgaren, huisarts  

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/hardnekkige-misvattingen-staan-substitutie-in-de-weg.htm

