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1155..0000  --  1155..3300  uuuurr  

ontvangst door dagvoorzitter Ietje de Vries, huisarts 
Beetsterzwaag/ kaderhuisarts GGZ 

1155..3300  --  1166..0000  uuuurr  

Van één SOLK-klacht tot ernstige somatoforme stoornis: 
do's en dont's door Carine de Boer, huisarts/ kaderhuisarts 
GGZ/promovendus/medewerker zorgstandaard SOLK 

1166..0000  --  1166..3300  uuuurr  

De bijzondere status van chronische pijn door Jolanda 
Reitsma, GZ-/eerstelijns-/pijnpsycholoog/docent pijn-
educatie Transcare 

1166..3300  --  1177..1155  uuuurr  

eerste carrouselronde 

1177..1155  --  1188..1155  uuuurr  

tweede carrouselronde 

1188..1155  --  1199..0000  uuuurr  

maaltijd 

1199..0000  --  1199..4455  uuuurr  

derde carrouselronde 

1199..4455  --  2200..1155  uuuurr  

plenaire afsluiting 

 

Een (deels) interactieve nascholing waarin het thema 

'SOLK' centraal staat. Na een plenaire start volgt een 

carrousel van 6 workshops waar u er 3 uit kiest. 

 

Doel van deze nascholing is met directe en indirecte 

collega's uit het werkveld mee te denken en te 

discussiëren over diverse klachten behorende bij de 

SOLK-patiënt en de behandelmethoden hierbij. 

Door het (deels) interactieve karakter ontstaat ruimte 

om kennis te maken met elkaars werkwijze. 

 

Huisartsen worden van harte aanbevolen samen met 

hun POH-GGZ naar deze 

nascholing te komen.  

 



éé

  

door Carine den Boer, huisarts Hoorn/kaderhuisarts 

GGZ/promovendus/medewerker zorgstandaard SOLK 

Je wordt meegenomen met de gang van SOLK-patiënten door 

de zorg. Wanneer denk je aan SOLK? Wat vertel je? Hoe werk 

je samen met SOLK-zorgverleners in je eigen netwerk? 

En als dat niet helpt, wat dan? Hoe houdt je de regie? 

door Jolanda Reitsma, GZ-/eerstelijns-/pijnpsycholoog 

Kollum/docent pijneducatie Transcare 

Naast de zorgstandaard SOLK neemt de zorgstandaard 

chronische pijn een bijzondere plek in. Wat betekent dat voor 

de praktijk? 

door Jolanda Reitsma, Doeke Keizer, Transcare/huisarts 

Harkema en Amarins Wijma-Wester, fysiotherapeut 

Koostertille/docent pijneducatie Transcare 

Hoe leg je aan de patiënt uit wat chronische pijn en centrale 

sensitisatie is? En hoe maak je het samenspel van stress, 

biologische, psychologische, emotionele, sociale en gedrags-

factoren persoonlijk voor de patiënt? Met twee casussen 

wordt de Transcare-werkwijze geïllustreerd. 

 

door Johanna Eizenga, psycholoog Dokkum en         

Klaske Lindeboom, huisarts Dokkum 

In casusbespreking wordt gekeken naar de problematiek en 

het medische beloop van een patiënt. Hierbij wordt specifiek 

gelet op behandeling met groepstherapie ACT/Mindfulness 

en welke invloed dit heeft gehad op het herstel van de 

patiënt. 

 

 



door Jan Willem van Lochem, maatschappelijk werker/ 

systeemtherapeut en Piet Andela, psycholoog Harlingen 

Luxerende en in standhoudende factor bij SOLK is vaak stress. 

In 80% van ziekte en klachten speelt stress een rol. Daarom is 

stressreductie steeds meer een onderdeel van de 

behandeling. Daarbij werken hart, brein en lichaam optimaal 

samen. Dat noemen we hartcoherentie. We laten de 

harmonieuze samenhang zien tussen hartritme en 

ademhaling. 

 

door Willy van Zanten, GZ-psycholoog Heerenveen/ 

EMDR-practitioner/lid pijnteam Heerenveen en     

Marlies Lentelink, huisarts St. Nicolaasga 

Bij SOLK en/of chronische pijn kunnen enkelvoudige of 

meervoudige traumata onderliggende oorzaken zijn. Aan de 

hand van een casus wordt geïllustreerd hoe EMDR werkt en 

wat de effecten kunnen zijn bij SOLK/chronische pijn. 

 

 

door Klaske Ypma-Prins, psycholoog Franeker en        

Titus Schaafsma, bedrijfsarts Groningen 

Na uitleg over de wet- en regelgeving van de bedrijfsarts-

praktijk volgt een interactieve workshop waarbij aan de hand 

van 2 cases uit de praktijk wordt gekeken naar de rol van de 

bedrijfsarts en de behandeling van patiënten met 

arbeidsgerelateerde problemen. 

ë  

door Arianthe Oudshoorn, gezondheidswetenschapper/ 

theaterdocent en Renze Arnold, trainingsacteur/ 

communicatietrainer 

Communicatie met een SOLK-patiënt blijkt in de praktijk vaak 

als erg lastig te worden ervaren. In deze workshop worden 

met medewerking van een actrice (patiënt) werkzame 

interventies gedemonstreerd en uitgeprobeerd. 

 



aanmelden 
via de website voor 1 januari 2017 
 

carrouselindeling 
Uit de hiervoor vermelde workshops kunt u 3 kiezen. Bij 
de ontvangst op 24 januari wordt u gevraagd welke 3 
dat zijn. Elke workshop heeft een kaart met een eigen 
kleur. En elke carrouselronde wordt aangegeven met 
een cijfer (1 t/m 3). Als u na uw keuze 3 verschillende 
kleuren kaarten heeft met 3 verschillende cijfers, volgt 
de indeling vanzelf. 
 

kosten 
€ 125,00 per persoon 
huisarts/POH-GGZ: € 200,00 per duo uit 1 praktijk 
 

annulering 
1. Bij annulering van 1 t/m 15 januari 2017 bent u 50% 

administratiekosten verschuldigd. 
2. Bij annulering van 16 t/m 23 januari 2017 bent u 75% van 

het totaalbedrag verschuldigd, daarna bent u het 
volledige totaalbedrag verschuldigd. 

3. U heeft altijd de mogelijkheid u te laten vervangen; graag 
in overleg met de organisatie. Er wordt dan wel 10% 
administratiekosten in rekening gebracht. 

4. Met het versturen van de elektronische inschrijving stemt 
u in met de annuleringsvoorwaarden en het automatisch 
incasseren van het verschuldigde bedrag van uw 
rekening. Inning vindt doorgaans twee weken 
voorafgaand aan de training plaats. 

 

doelgroep 

psychologen, huisartsen, bedrijfsartsen, POH'ers-GGZ 

 

accreditatie 

aangevraagd voor alle genoemde doelgroepen 

 

voorbereidingscommissie inhoudelijk 

Piet Andela, psycholoog Harlingen 

Jonneke Brouwers, huisarts Bakkeveen 

Anke Keuning, psycholoog Drachten 

Linda van der Meulen, waarnemend huisarts Gorredijk 

Klaske Ypma-Prins, psycholoog Franeker 

 

voorbereidingscommissie uitvoerend 

Lianne van Mourik, coördinator 

deskundigheidsbevordering ROS Friesland 

 

http://registratie.rosfriesland.nl/details.php?dt_id=218

