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Scholing “Spoed of geen spoed” voor doktersassistenten in de eerste lijn 
 
Aanleiding/ relevantie 

Eind 2017 en begin 2018 heeft Acute Zorg Euregio nascholingen georganiseerd voor doktersassistenten uit de 
dagpraktijken in de regio Twente en Oost-Achterhoek. Doelstelling van deze nascholing was het vroegtijdig 
herkennen (in de eerste lijn) van signalen die duiden op een beroerte, een hartinfarct of sepsis. Er was veel 
animo voor deze scholing en werd goed beoordeeld. Komend najaar worden daarom opnieuw 
nascholingsavonden georganiseerd met nieuwe onderwerpen binnen de acute zorg. Na inventarisatie door de 
voorbereidingsgroep voor de scholing van doktersassistenten, zijn de volgende onderwerpen vastgesteld voor de 
komende scholing: kortademigheid (acute dyspnoe), acute GGZ en telefonische triage.  
 
Het streven is om de eerdere nascholing, over beroerte, hartinfarct en sepsis, in het voorjaar van 2020 te 
herhalen voor doktersassistenten die deze nascholing destijds niet hebben gevolgd.  
 
Doelgroep 

Doktersassistenten uit de dagpraktijken in de regio Twente en Oost-Achterhoek. 
 
Doelstellingen 

Na deelname aan deze scholingsbijeenkomst: 

 heeft de doktersassistent inzicht in de keten van acute zorg voor patiënten met de ingangsklacht 
‘kortademigheid’ (acute dyspnoe) en de bijbehorende veelvoorkomende ziektebeelden. 

 heeft de doktersassistent inzicht in de keten van de acute GGZ.  

 kan de doktersassistent telefonische triage toepassen volgens de DABC/ NHG-TriageWijzer.  
 

Inhoud 

Tijdens de scholingsbijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 algemene informatie over de organisatie van de acute zorgketen voor patiënten met ‘kortademigheid’ (acute 
dyspnoe) en kennisoverdracht betreffende de bijbehorende veelvoorkomende ziektebeelden. 

 algemene informatie over de organisatie binnen de acute GGZ en het inspelen op acute GGZ problematiek. 

 toekennen van urgentie en vervolgzorg (telefonische triage: DABC-check, met behulp van NHG- 
TriageWijzer en aan de hand van casuïstiek).  

 
Docenten 

Docenten binnen deze scholing zijn deskundigen die zelf ervaring hebben met het inschatten van de urgentie en 
de zorg en begeleiding van patiënten met ‘kortademigheid’, ‘acute GGZ’ en ‘telefonische triage’. 
 
Data en tijden 

De scholing wordt in het najaar van 2019 drie keer georganiseerd: 

 Dinsdag 1 oktober, 17.30 uur - 21.00 uur. 

 Woensdag 16 oktober, 17.30 uur - 21.00 uur. 

 Woensdag 30 oktober, 17.30 uur - 21.00 uur. 
 

Locatie 

Ambulance Oost, Demmersweg 55, Hengelo. 
Ambulance Oost beschikt over een beperkt aantal parkeerplaatsen. U kunt uw auto parkeren in de omliggende 
omgeving. Wij verzoeken u zoveel mogelijk gezamenlijk te reizen indien dat mogelijk is of gebruik te maken van 
andere vervoersmogelijkheden.  
 
Kosten 

Voor doktersassistenten van de dagpraktijken in de regio Twente en Oost-Achterhoek is deze scholing gratis, 
inclusief soep, broodjes en koffie/thee.  
 
Aantal deelnemers 

Het maximale aantal deelnemers is 60 per scholingsavond. Tijdens de scholing vinden interactieve sessies plaats 
in 3 groepen van maximaal 20 deelnemers. 
 
Accreditatie 

Accreditatie voor deze scholing wordt aangevraagd bij KABIZ-NVDA via WDH Twente. 
 
Inschrijven 

Inschrijving is mogelijk via onze website (https://www.acutezorgeuregio.nl/nieuws/scholing-spoed-of-geen-spoed-
voor-doktersassistenten-in-de-eerste-lijn/) en kan tot twee weken voor de cursusdatum.  
 
Meer informatie 

Voor meer informatie over de inhoud van de scholing kunt u terecht bij Annelies Holsink. 
(a.b.holsink@acutezorgeuregio.nl). 

https://www.acutezorgeuregio.nl/nieuws/scholing-spoed-of-geen-spoed-voor-doktersassistenten-in-de-eerste-lijn/
https://www.acutezorgeuregio.nl/nieuws/scholing-spoed-of-geen-spoed-voor-doktersassistenten-in-de-eerste-lijn/
mailto:a.b.holsink@acutezorgeuregio.nl


 

2 

 

 
 

 

Programma (60 deelnemers – 3 rondes) 

Tijd Onderwerp 

17:30 – 18:00 uur  Inloop met soep en broodjes 

18:00 – 18:30 uur  Algemene inleiding  

18:30 – 18:35 uur Verdeling in 3 groepen 

18:35 – 19:15 uur 
 

Ronde 1 - Interactieve carrousel in 3 groepen 

 kortademigheid (acute dyspnoe).  

 voorlichting acute GGZ. 

 toekennen van urgentie en vervolgzorg. 

19:15 – 19:30 uur  Pauze koffie/thee en wissel 

19:30 – 20:10 uur Ronde 2 - Interactieve carrousel in 3 groepen 

20:10 – 20:15 uur Wissel 

20:15 – 20:55 uur Ronde 3 - Interactieve carrousel in 3 groepen 

20:55 – 21:00 uur Korte evaluatie  

 


