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19 19Antibiotica & Infectieziekten
Interactieve workshop: Verminder antibiotica-
gebruik voor lage luchtweginfecties in jouw 
organisatie, met CRP point-of-care testing.

Datum en tijd:  
19 januari, 12.00 - 17.00 uur (4 uur)

Op locatie Driebergen-Zeist (naast station)

Voor wie?
Verpleegkundigen, verpleegkundig  
specia listen, specialisten ouderengenees-
kunde, physician-assistants en managers

Geaccrediteerd

Hersenaandoeningen
Thematafel: Besluitvorming na ernstige  
beroerte. Wel of niet doorbehandelen?

Datum en tijd:  
Donderdag 19 januari, 16.30 uur (1 uur)

Online

Voor wie?
Specialisten ouderengeneeskunde  
(in opleiding), basisartsen, arts-assistenten, 
verzorgenden en verpleegkundigen met  
aandacht CVA of palliatieve zorg

159 Antibiotica & Infectieziekten
Klinische les: Urine sticken. Wel of niet  
zinvol bij verpleeghuisbewoners?

Datum en tijd:  
Woensdag 15 februari, 15.00 uur (45 min.)

Online

Voor wie?
Verpleegkundigen en verzorgenden die  
werken met kwetsbare ouderen (in het  
verpleeghuis).

Antibiotica & Infectieziekten
Webinar: Hoe kun je CRP point-of-care  
testing in je verpleeghuis inzetten om anti-
bioticagebruik voor lage luchtweginfecties  
te verminderen?

Datum en tijd:  
Donderdag 9 februari, 16.00 uur (45 min.)

Online

Voor wie?
Verpleegkundigen, verpleegkundig specia-
listen, specialisten ouderengeneeskunde, 
physician-assistants en managers

Geaccrediteerd
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9 16Hersenaandoeningen
Onderzoeker vertelt: De kenmerken en het 
functioneren van mensen met het syndroom 
van Korsakov die in een verpleeghuis verblijven.

Datum en tijd:  
Donderdag 9 maart, 14.30 uur (1 uur)

Online

Voor wie?
Zorgprofessionals geïnteresseerd in patiënten 
met het syndroom van Korsakov.

APR

MRT
Leren van Data
Webinar: Leren en verbeteren met spiegel-
informatie in het verpleeghuis. Resultaten  
van peilstations binnen het programma  
Leren van Data.

Datum en tijd:  
Donderdag 16 maart, 16.00 uur (45 min.)

Online

Voor wie?
Specialisten ouderengeneeskunde,  
verpleegkundig specialisten, physician assis-
tants en andere medische behandelaren in 
het verpleeghuis, managers en bestuurders.

ONLINEONLINE

13Hersenaandoeningen
Kennismaking: Het Wegingskader Cliënt-
perspectief: de online gesprekstool die helpt 
in het meenemen van het cliëntperspectief  
in de besluitvorming over het inzetten van 
(onvrijwillige) zorg.  
Het Wegingskader Cliëntperspectief

Datum en tijd:  
Donderdag 13 april, 16.30 uur (1 uur)

Online

Voor wie?
Verzorgenden, verpleegkundigen, managers 
zorgteams, psychologen, specialisten  
ouderengeneeskunde, paramedici, en  
overige geïnteresseerden.

ONLINE

17 Hersenaandoeningen
Thematafel: Zorgvuldige zorg rond levens-
einde bij dementie: leer werken met het  
informatieboekje voor familieleden bij  
proactieve zorgplanningsgesprekken.  
Datum en tijd:  
Maandag 17 april, 15.00 uur (45 min.)

Online

Voor wie?
Verzorgenden, verpleegkundigen en artsen.

ONLINE

11 Antibiotica & Infectieziekten
Webinar: Hoe kun je CRP point-of-care  
testing in je verpleeghuis inzetten om anti-
bioticagebruik voor lage luchtweginfecties  
te verminderen?

Datum en tijd:  
Dinsdag 11 april, 20.00 uur (45 min.)

Online

Voor wie?
Verpleegkundigen, verpleegkundig specia-
listen, specialisten ouderengeneeskunde, 
physician-assistants en managers

Geaccrediteerd

ONLINE



22

MEI

JUN
7

31

UNO Symposium
Word bijgepraat, geïnformeerd en  
geïnspireerd op ons jaarlijkse symposium.

Datum en tijd:  
Woensdag 7 juni, 09.00 - 16.30 uur

Op locatie Amstelzaal, VUmc, Amsterdam

Voor wie?
Alle zorgmedewerkers

ONLINE

ONLINE

Antibiotica & Infectieziekten
Klinische les: Urine sticken. Wel of niet  
zinvol bij verpleeghuisbewoners?

Datum en tijd:  
Woensdag 31 mei, 15.00 uur (45 min.)

Online

Voor wie?
Verpleegkundigen en verzorgenden die  
werken met kwetsbare ouderen (in het  
verpleeghuis).

Antibiotica & Infectieziekten
Webinar: Hoe kun je CRP point-of-care  
testing in je verpleeghuis inzetten om anti-
bioticagebruik voor lage luchtweginfecties  
te verminderen?

Datum en tijd:  
Donderdag 22 juni, 16.00 uur (45 min.)

Online

Voor wie?
Verpleegkundigen, verpleegkundig specia-
listen, specialisten ouderengeneeskunde, 
physician-assistants en managers

Geaccrediteerd

16
ONLINE

Zorgtechnologie en  
Medicatieveiligheid
Workshop: Maak kennis met de zelfscan 
eTDR gericht op elektronische toedien-
registratie van medicatie. Allereerst bedoeld 
als gesprekstool, om als team te kunnen  
monitoren hoe het gaat, én om de medicatie-
veiligheid verder te verbeteren.

Datum en tijd:  
Dinsdag 16 mei, 15.30 (1 uur)

Online

Voor wie?
verzorgenden, verpleegkundigen, zorg-
managers, kwaliteitsverpleegkundigen  
en aandachtsvelders Medicatieveiligheid.



Jouw organisatie is lid van het UNO, daarom is deelname kosteloos, tenzij anders vermeld. Twijfel je of jouw organisatie lid is?  

Kijk dan hier: www.unoamsterdam.nl/organisaties

Voor een actueel overzicht van de UNO Evenementen kijk op: 
www.unoamsterdam.nl/evenementen

OKT
4 11SANO Wetenschapsdag

Wetenschappelijk congres: Op deze dag 
worden de nieuwste wetenschappelijke  
resultaten (en kennis) gedeeld tussen onder-
zoekers en professionals die betrokken zijn  
bij de zes academische netwerken.

Datum en tijd:  
Woensdag 4 oktober 09.00 - 16.00 uur

Op locatie Amstelzaal, VUmc, Amsterdam

Voor wie?
Onderzoekers en wetenschappers

ONLINE

Hersenaandoeningen
Thematafel: Zorgvuldige zorg rond levens-
einde bij dementie: leer werken met het  
informatieboekje voor familieleden bij  
proactieve zorgplanningsgesprekken.  
Datum en tijd:  
Woensdag 11 oktober, 15.00 uur (45 min.)

Online

Voor wie?
Verzorgenden, verpleegkundigen en artsen.

SEP
12 27Antibiotica & Infectieziekten

Klinische les: Urine sticken. Wel of niet  
zinvol bij verpleeghuisbewoners?

Datum en tijd:  
Donderdag 27 september, 15.00 uur (45 min.)

Online

Voor wie?
Verpleegkundigen en verzorgenden die  
werken met kwetsbare ouderen (in het  
verpleeghuis).

ONLINEONLINE

Antibiotica & Infectieziekten
Webinar: Hoe kun je CRP point-of-care  
testing in je verpleeghuis inzetten om anti-
bioticagebruik voor lage luchtweginfecties  
te verminderen?

Datum en tijd:  
Dinsdag 12 september, 20.00 uur (45 min.)

Online

Voor wie?
Verpleegkundigen, verpleegkundig specia-
listen, specialisten ouderengeneeskunde, 
physician-assistants en managers

Geaccrediteerd


