Digitale Masterclass
Menopauze Zorg
26 november 2020 – 18.30 uur
Doorwerken is de nieuwe norm; aandacht voor de overgang is van belang om vrouwen
in staat te stellen om zo gezond en vitaal mogelijk door deze periode heen te komen.
De voorbereidingscommissie nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de digitale
masterclass Menopauze Zorg.

LEERDOELEN
1.	De deelnemer heeft kennis en inzicht in
biomedische psychosociale en culturele
aspecten van menopauze zorg op de
werkvloer.
2.	De deelnemer heeft kennis en inzicht
van de pathofysiologie die ten grondslag
ligt aan de natuurlijke overgang en van
verschijnselen bij de categorieën vrouwen
met aandoeningen of behandelingen
die tot vervroegde overgang leiden.
3.	De deelnemer kent de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied
van Menopauze Zorg in Nederland en
België en krijgt handvaten om deze te
implementeren in de dagelijkse praktijk.

VOORBEREIDINGSCOMMISSIE
M.G. (Margriet) Hijweege, initiatiefnemer OVER!
L. (Liesbeth) Heijboer - Josiassen, initiatiefnemer
OVER!
A. (Anneloes) Smits, huisarts/kaderarts
urogynaecologie
E.H.R. (Eric) van der Borg, apotheker
D. (Desiree) van Cleef, verpleegkundig
overgangsconsulente
P.P.C. (Peter) Coffeng, bedrijfsarts
Dr. IM (Ingrid) Pinas, gynaecoloog FECSM NCMP en
Dr. HR (Henk) Franke, gynaecoloog en osteoporose
specialist

PROGRAMMA
18.30u Ontvangst en mededelingen
18.45u	Introductie OVER! academie, thema en
sprekers
Margriet Hijweege, initiatiefnemer OVER!
19.00u 	Menopauze Zorg op de werkvloer:
biomedische psychosociale en culturele
aspecten
	Dr. P. (Petra) Verdonk, UHD Gender en
Diversiteit Amsterdam UMC-VUmc
19.50u Vragen
20.00 u Pauze
20.10u 	Menopauze Zorg voor vrouwen in de
overgang met specifieke aandoeningen:
- BRCA-1 en BRCA-2 gen draagsters
- na behandeling van borstkanker
-n
 a behandeling wegens eierstokkanker
	Verschillen Menopauze Zorg in België en
Nederland
	Prof. dr. H. (Herman) Depypere, oncologisch
gynaecoloog, Universiteit Gent en UZ Gent
en voorzitter Belgische Menopause Society
21.00u Interactieve discussie
21.30u Samenvatting
21.45u Afsluiting

DOELGROEPEN
Verpleegkundig overgangconsulenten, werkcoaches (vitaliteit, loopbaan, verzuim), arbeidsdeskundigen,
Arboartsen, bedrijfsartsen, apothekers, huisartsen, kaderartsen, gynaecologen.
Uw investering is € 195,00 incl. BTW.
U betaalt de factuur een week voor aanvang van de masterclass.

INSCHRIJVEN
Stuur voor 1 november een mail aan welkom@overacademie.nl met uw (bedrijfs)naam en functie. U
ontvangt van ons uiterlijk 24 november een ZOOM link om deel te nemen aan de digitale masterclass.

ACCREDITATIE
Accreditatie is aangevraagd voor 3 punten voor bedrijfsartsen, huisartsen, apothekers en gynaecologen.
In een mail direct na de masterclass aan welkom@overacademie.nl bevestigt u uw aanwezigheid. Vergeet
niet ons in die mail uw registratienummer door te geven. Wij verzorgen dan vanuit de OVER! academie de
registratie van uw punten.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met de organisator via welkom@overacademie.nl

· initieert en begeleidt wetenschappelijk onderzoek;
· zet vrouwen in de overgang in beweging om de eigen regie te nemen op dit kantelpunt, in deze
belangrijke levensfase;
· adviseert werkgevers in het beleid voor vrouwen in deze levensfase t.a.v. vitaliteit en duurzaamheid;
· geeft zorgverleners wetenschappelijk onderbouwde informatie in de vorm van geaccrediteerde
nascholing.
OVER! is een initiatief van Margriet Hijweege en Liesbeth Josiassen i.s.m. dr. IM Pinas en HR Franke,
gynaecologen en menopauze experts.

De OVER! academie is opgericht om te voorzien in de behoefte aan meer kennis
van de overgang en mogelijkheden om gerelateerde gezondheidsproblemen,
-risico’s en de impact op inzetbaarheid te hanteren. De OVER! academie ontwikkelt
innovatieve onderwijs-, zorg- en researchprogramma’s in nauwe samenwerking met
dr. I.M. Pinas en dr. H. Franke, gynaecologen en menopauze experts.

www.overacademie.nl

