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UITNODIGING 
Verdiepende nascholing Osteoporose en fractuurpreventie waar de nadruk ligt 

op het bespreken van casuïstiek en samenwerking met de 2e lijn 

voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkassistenten 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Donderdag  5 november Hotel Veenendaal 

------------------------------------------------------------------------------------- 

OPZET SCHOLINGSAVOND 

Deze interactieve nascholing volgt op de basisscholing osteoporose en is bedoeld voor 

praktijkassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen die osteoporose en fractuurpreventie 

hebben ingebed in hun praktijk en meer verdiepende informatie willen over het fractuurrisico, 

epidemiologie,onderzoek, behandeling en samenwerking met de 2e lijn. De rode draad van deze 

avond is het bespreken van casuïstiek en delen van praktijkervaringen. Naast medisch- 

inhoudelijke informatie is er aandacht voor de organisatie van osteoporose en fractuurpreventie 

zoals de follow-up na diagnostiek, registratie in het HIS en samenwerking met de 2e lijn. Hiervoor 

kan de medisch adviseur osteoporose eventueel samen met een specialist- op een interactieve 

wijze- met de aanwezige huisartsen en praktijkmedewerkers de huidige en wenselijke 

samenwerking bespreken in de regio voor patiënten met een verhoogd fractuurrisico.  

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Datum en locatie:                                                                                                                            

donderdag 5 november Van Der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73  

Programma 

 

17.15-17.40 Inloop met een broodje en soep 

17.15-17.40 Welkom 

17.45-18.15    Opsporing en diagnostiek  

Ton Boermans, huisarts en medisch adviseur osteoporose en fractuurpreventie. 

Korte herhaling van de basisinformatie (epidemiologie en diagnostiek)aan de 
hand van de herziene NHG standaard fractuurpreventie 2012. 

18.15- 19.15   Organisatie  
Monique Troost, adviseur huisartsenzorg 
Tijdens de ‘basisscholing’ is vooral aandacht besteed aan het opzetten van een 

spreekuur voor mensen met een verhoogd fractuurrisico. Tijdens deze avond 
ligt de nadruk op aspecten bij de uitvoering van een fractuurpreventiespreekuur 
zoals de follow-up na diagnostiek en registratie in het HIS. Deelnemers kunnen 
desgewenst vooraf een casus inbrengen m.b.t. de organisatie van 
fractuurpreventie in uw eigen praktijk. 
 

19.15- 20.15   Behandeling, samenwerking  en  casuïstiek  
Ton Boermans, samen met een specialist uit de tweede lijn. 
Behandeling van osteoporose en samenwerking met de tweede lijn. ‘De juiste 

zorg op de juiste plek’. Huidige en wenselijke samenwerking voor mensen met 
een verhoogd fractuurrisico aan de hand van casuïstiek bespreking. Deelnemers 
kunnen desgewenst vooraf een medisch- inhoudelijke casus inbrengen. 

 

 

https://www.hotelveenendaal.com/contact#route
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Accreditatie 
Voor deze scholingsavond kan 2,5 uur accreditatie aangevraagd worden voor de huisarts (ABC1), 
praktijkondersteuner (NVvPO en Register Zorgprofessionals), praktijkverpleegkundigen (V&V)en 
POH. 

Kosten                                                                                                                                            

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze scholingsavond. 

Aanmelden                                                                                                                              

Hier kunt u zich rechtstreeks inschrijven. 

Over de docenten:  

Ton Boermans: huisarts en medisch adviseur osteoporose 

Monique Troost: http://www.osteoporoseadvies-huisartsen.nl 

Voorbereiding                                                                                                                                

Wij vragen van u om twee weken voor de scholingsbijeenkomst een korte vragenlijst in te vullen 

en desgewenst een casus gericht op uw eigen praktijksituatie. Deze informatie dient als leidraad 

voor de invulling van de avond. U krijgt de vragenlijst twee weken voor de bijeenkomst 

toegestuurd. 

 

Deze scholingsavond wordt mede mogelijk gemaakt door  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.osteoporoseadvies-huisartsen.nl/inschrijfformulier/
http://www.osteoporoseadvies-huisartsen.nl/

