
          MODULES 
            VOOR 
                HUISARTSEN

‘De bevolkingsonderzoeken 
naar kanker’: ondersteuning 
van en door de huisarts

Elk jaar krijgen 1,5 miljoen mensen in Vlaan-
deren van het Centrum voor Kankeropspo-
ring een uitnodiging voor het Bevolkingson-
derzoek Borstkanker, Dikkedarmkanker of 
Baarmoederhalskanker. Elk jaar kiezen meer 
dan 500.000 Vlamingen ervoor om zich te la-
ten onderzoeken dankzij deze bevolkingson-
derzoeken. Vroegtijdige opsporing vergroot 
immers de kans op genezing en beperkt de 
impact van de behandeling. 

Het Centrum voor Kankeropsporing organi-
seert de bevolkingsonderzoeken in opdracht 
van de Vlaamse overheid. Het Logo onder-
steunt lokale partners met informatie, ad-
vies, inspirerende acties, vorming en sensi-
biliseringsmateriaal.
In een korte presentatie informeren we de 
huisartsenkring of LOK-groep over een pro-
ject van het Centrum voor Kankeropsporing 
voor het Bevolkingsonderzoek Borstkanker 
dat inzet op de medewerking van huisartsen 
om de deelname te verhogen. Tegelijk infor-
meren we u graag over enkele nieuwigheden 
betreff ende de organisatie van de drie bevol-
kingsonderzoeken.

Logo Dender vzw 45 min.

gratis

logo@logodender.be

053 41 75 58
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LOK vorming colorectale 
kankerscreening

Doe-het-zelf- LOK pakket 
colorectale kanker

Wie krijgt er nu een iFOBt thuisgestuurd en 
wie niet? Vanaf welke leeft ijd bied ik als huis-
arts colorectale kankerscreening aan? Welke 
test gebruik ik dan best? Contacteer ik de pa-
tiënt zelf bij een positief resultaat? En heeft  
screenen naar colorectale kanker wel zin? 
Het invoeren van het Bevolkingsonderzoek 
Dikkedarmkanker roept veel vragen op. In 
een LOK vorming met huisarts-begeleider 
zoeken we samen met u naar antwoorden.

Deze LOK vorming maakt duidelijk wanneer 
de opsporing van colorectale kanker zin-
vol is en bij wie de huisarts welke test kan 
aanbieden. Hij introduceert het Vlaams be-
volkingsonderzoek naar de opsporing van 
colorectale kankers en welke rol de huisarts 
daarin speelt.
Ontwikkeld door Domus Medica met steun 
van de Vlaamse overheid.

In de handleiding zit kant-en-klaar materiaal 
waarmee moderator en deelnemers kunnen 
werken: voorbereiding van de vergadering, 
indeling van de avond, casuïstiek, vragen 
waarrond Lok deelnemers kunnen werken, 
nuttig naslagwerk over het desbetreff ende 
onderwerp, …

Externe begeleider 

Domus Medica

Doe-het-zelf-LOK 

pakket: 

De LOK-moderator of 

begeleider ontvangt 

een handleiding en 

PowerPointpresenta-

tie om de vergadering 

voor te bereiden en te 

begeleiden. 

2 uur

250 euro

2 uur

gratis

Caroline.herrijgers@

domusmedica.be

03 425 76 76

http://www.domus-

medica.be/vorming/

vorming-voor-lok-s/

lok-s-met-exter-

ne-begeleider-te-

gen-betaling

Caroline.herrijgers@

domusmedica.be

03 425 76 76

http://www.domus-

medica.be/vorming/

vorming-voor-lok-s/

doe-het-zelf-lok-pa-

ketten
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Doe-het-zelf LOK pakket 
Cervixkankerscreening

Suïcidepreventie in de 
huisartsenpraktijk

Deze LOK vorming maakt aan de hand van 
casussen duidelijk hoe je cervixkanker best 
opspoort en resultaten opvolgt. Hij introdu-
ceert het Vlaams bevolkingsonderzoek naar 
de opsporing van cervixkankers en welke rol 
de huisarts daarin speelt.
Ontwikkeld door Domus Medica met steun 
van de Vlaamse overheid.

In de handleiding zit kant-en-klaar materiaal 
waarmee moderator en deelnemers kunnen 
werken: voorbereiding van de vergadering, 
indeling van de avond, casuïstiek, vragen 
waarrond Lok deelnemers kunnen werken, 
nuttig naslagwerk over het desbetreff ende 
onderwerp, …

Als huisarts bent u vaak één van de eerste 
vertrouwenspersonen waarmee mensen 
over hun psychische problemen praten. 
Eventuele suïcidegedachten kunnen daarbij 
horen. 

Hoe kunt u als huisarts het risico op een suïci-
de(poging) inschatten? Wat kunt u zelf doen 
en op welke manier kunt u doorverwijzen?
Wat als een patiënt een suïcidepoging heeft  
ondernomen? Hoe vangt u de familie van de 
overledene op na een suïcide?

De vormingen van de Suïcidepreventiewer-
king van de Centra Geestelijke Gezondheids-
zorg reiken u tools aan om passend met dit 
thema om te gaan in de praktijk. 

Doe-het-zelf-LOK 

pakket: 

De LOK-moderator of 

begeleider ontvangt 

een handleiding en 

PowerPointPresenta-

tie om de vergadering 

voor te bereiden en te 

begeleiden.

CGG suïcidepreventie-

werker

2 uur

gratis

Op maat

Avond-sessies zijn 

mogelijk

Een sessie kost 75 

euro per uur of 200 

euro per dagdeel.

Caroline.herrijgers@

domusmedica.be

03 425 76 76

http://www.domus-

medica.be/vorming/

vorming-voor-lok-s/

doe-het-zelf-lok-pa-

ketten

i.vermeersch@

cggeclips.be

09 331 51 98

www.zelfmoord1813

.be/vorming-op-

maat-su%C3%AF-

cide

preventie

-voor-huisartsen
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“Deskundigheidsbevordering van huisart-
sen is één van de meest succesvolle preven-
tiestrategieën.”
(Eisses et al., 2005)

U kunt de preventiewerkers inschakelen voor 
het geven van een informatieve en/of meer 
praktijkgerichte sessie over het omgaan met 
suïcide binnen de huisartsenpraktijk. Daar-
naast begeleiden de preventiewerkers indien 
gewenst ook intervisies rond dit thema voor 
uw LOK.

45 min.

75 euro 
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KOPP-preventie gesprek 
(Kinderen van Ouders met 
Psychische Problemen)

We geven uitleg over wat jullie als huisarts 
kunnen doen wanneer een ouder kampt 
met psychische problemen. We geven tips 
over hoe jullie het gesprek over de kinderen 
kunnen aangaan met de ouder en reiken be-
schermende factoren aan die kinderen kun-
nen helpen om met de problematiek van de 
ouder om te gaan.

Tineke Bettens of Ben 

Kwanten (CGG Waas & 

Dender)

tinekebettens@

cggwaasendender.

be of benkwanten@

cggwaasendender.

be 

Vroegdetectie en -interventie 
bij Psychose (VDIP)

We geven uitleg over hoe je als huisarts sig-
nalen van een psychose kan herkennen en 
bespreekbaar maken met je patiënt. We leg-
gen uit wat indicaties zijn voor een doover-
wijzing naar een VDIP en hoe dit in zijn werk 
gaat. 

Zita De Bruycker of 

Ilse Wauters (CGG 

Waas & Dender)

45 min.

75 euro 

zitadebrucyker@

cggwaasendender.

be of ilsewauters@

cggwaasendender.

be 



Passief roken: meeroken is 
geen binnenpretje, praat 
erover!

Deze infosessie gaat  over passief roken/ge-
zondheidseff ecten en veel voorkomende 
misverstanden. Er wordt kennis gemaakt 
met principes van motiverende gespreksvoe-
ring aan de hand van voorbeeldgesprekken, 
concrete tips en oefeningen.

Deze sessie is op-

gesteld in modules, 

dus er kan gekozen 

worden waar men 

meer wil over weten 

(max 2u).

Gratis

logo@logodender.be

053 41 75 58
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Gezondheid & milieu: 
een hot item in de 
huisartsenpraktijk

De medisch milieu-

kundige van Logo 

Dender vzw

logo@logodender.be

053 41 75 58

Tijdens deze infosessie krijgt u als huisarts 
een antwoord op volgende vragen:
• Wat is momenteel gekend over de impact 

van het milieu op de gezondheid in Vlaan-
deren en hoe speelt ook risicoperceptie 
hierin een belangrijke rol?

• Hoe is de aanpak en ondersteuning in-
zake “gezondheid en milieu” georgani-
seerd in Vlaanderen?

• Welke concrete ondersteuning kan u als 
huisarts krijgen bij vragen van patiënten 
inzake “gezondheid en milieu-topics”?

• een aantal concrete praktijkcases :

- “Vocht en schimmel in mijn
 appartement. Hoe ongezond is dit en
 wat kan ik doen?”
-  “Er zijn de laatste tijd meer en meer
 buren met kanker. Kan dit veroorzaakt 
 worden door bodemverontreiniging                  
 onder onze wijk?”
-   “Er is ‘iets’ in mijn woning waardoor
 ik ziek word. Wat is het en wat kan ik
 hier aan doen?”
- “Ik heb asbestplaten op mijn dak
 liggen. Hoe gevaarlijk is dit?”

45 min.

75 euro 

De medisch milieu-

kundige van Logo 

Dender vzw



Me-assist

Valpreventie: vorming 
huisarts, kinesitherapeut, 
ergotherapeut en 
verpleegkundige werkzaam 
in de thuissetting

Valpreventie: vorming 
huisarts, kinesitherapeut, 
ergotherapeut, 
verpleegkundige, 
verzorgende, zorgkundige 
werkzaam in een 
woonzorgcentum

De vorming is gebaseerd op de praktijkricht-
lijn ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen, 
een praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’, en 
richt zich mono- of multidisciplinair op huis-
artsen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten 
en verpleegkundigen werkzaam in de thuis-
zorg.

De vorming is gebaseerd op ‘Valpreventie in 
Woonzorgcentra: Praktijkrichtlijn Vlaande-
ren’, en richt zich mono- of multidisciplinair 
op huisartsen, ergotherapeuten, kinesithe-
rapeuten, verpleegkundigen en zorgkundi-
gen werkzaam in een woonzorgcentrum.

Deze vorming wordt 

gegeven door de 

referentiepersonen 

valpreventie, opgeleid 

vanuit het Experti-

secentrum Val- en 

Fractuurpreventie 

Vlaanderen.

Deze vorming wordt 

gegeven door de 

referentiepersonen 

valpreventie, opgeleid 

vanuit het Experti-

secentrum Val- en 

Fractuurpreventie 

Vlaanderen. 

2 uur

€100/uur (exclusief 

vervoerskosten: 

€ 0,30/km)

2 uur

€100/uur (exclusief 

vervoerskosten: 

€ 0,30/km)

logo@logodender.be

053 41 75 58
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Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en an-
dere Drugs (VAD) ontwikkelde samen met 
Domus Medica een website om huisartsen 
en welzijnswerkers te helpen bij het scree-
nen naar middelenproblemen. Tijdens een 
interactieve workshop lichten we de diver-
se modaliteiten toe van de Me-assist (scree-
ningsmogelijkheden, korte interventie en 
informatie).

www.me-assist.com 

Cynthia Deman, 

Tineke De Breucker 

& Marjolein Van de 

Velde (CGG Wass & 

Dender)

45 min.

75 euro

preventieTAD@cgg-

waasendender.be

078 35 34 35 

Opmerking: Een LOK 
kan ook een vorming 
van 1,5-2u aanvragen 
bij Domus Medica, 
deze wordt begeleid 
door een huisarts 
en preventiewerker. 
Aangezien er meer 
tijd is, kan er dan ook 
geoefend worden. 

logo@logodender.be

053 41 75 58



Vorming voor LOK’s huisarts

Lok-pakket BOV

Dit navormingspakket heeft  als doel om 
huisartsen te helpen om met de praktijkin-
strumenten val- en fractuurpreventie aan de 
slag te kunnen gaan.

Theoretische toelichting over Bewegen op 
Verwijzing. 

Dankzij het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ 
(BOV), een Vlaams project professioneel om-
kaderd door o.a. VIGeZ en Domus Medica, 
kan een BOV-coach uw patiënten persoonlijk 
en op maat motiveren om meer te bewegen. 
Deze methodiek heeft  zijn strepen al ver-
diend na vele positieve evaluaties: deelne-
mers bewegen meer na de BOV-coaching, 
voelen zich beter in hun vel en het project 
bereikt bovendien de ‘moeilijk bereikbare 
doelgroepen’.

Deze vorming wordt 

gegeven door de 

referentiepersonen 

valpreventie, opgeleid 

vanuit het Experti-

secentrum Val- en 

Fractuurpreventie 

Vlaanderen. 

Domus Medica

Duur op maat.

Prijs overeen te ko-

men met de spreker.

Duur op maat. Deze 

LOK-opleidingen 

worden voorzien 

voor de LOK-groepen 

in de regio waar het 

de BOV-aanvraag is 

goedgekeurd.

Gratis

elissah.hendrickx@

domusmedica.be  

03 425 76 66

heidi.huysmans@

domusmedica.be
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Logo Dender vzw
Kareelstraat 100 bus 1, 9300 Aalst

T  053 41 75 58 • F  053 39 71 34
E  logo@logodender.be

  www.logodender.be
  www.facebook.com/LogoDender
 Logo Dender vzw - @LogoDender
 Logo Dender vzw


