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Digitale 
leerweken 
SOA-AIDS

GRATIS GEACCREDITEERDE WORKSHOPS

ALS DIT VAKBLAD OP JE DEURMAT VALT, IS DE VIERDE 
EDITIE VAN DE DIGITALE LEERWEKEN VAN SOAAIDS 
NEDERLAND NET BEGONNEN. JE HEBT NOG TOT 16 
DECEMBER DE TIJD OM EEN OF MEER INSPIRERENDE 
ONLINE WORKSHOPS TE VOLGEN.

Hugo PinksTerboer

De digitale leerweken bieden je gratis toe-
gang tot acht interactieve workshops. Nieuw 
dit jaar is een speciale workshop voor assi-
stenten die geen eigen soa-spreekuur heb-
ben, maar die wel willen bijdragen aan bete-
re soa-zorg. De workshop, De doktersassistent 
maakt het verschil, werd samengesteld door 
de NVDA Expertgroep Seks-Soa en Soa Aids 
Nederland.

Alie van der Heide van de expertgroep: ‘Met 
de kennis die we aanbieden, kun je alerter 
zijn op eventuele soa-problemen. Ook geven 
we tips over hoe je dat ter sprake brengt. De 
workshop biedt veel casuïstiek, compleet 
met gespreksvoorbeelden en praktische 
tips. Ook over hoe er tegenwoordig op soa’s 
wordt getest.’
Net als de andere workshops is De doktersas-
sistent maakt het verschil een geaccrediteerde 
cursus. Als je hem af hebt, krijg je direct je 
certificaat. Je punten worden automatisch in 
het KABIZ-register bijgeschreven.

VRIJ VEILIG MET HIV
‘Natuurlijk kun je ook andere workshops 
volgen, en de workshops van vorige edities 
van de digitale leerweken zijn eveneens be-
schikbaar,’ zegt Alie enthousiast. Het aan-
bod is breed, van gesprekken over soa met 
patiënten met een licht verstandelijke beper-
king tot cultuursensitief werken. 
Nieuw in het programma is Vrij veilig met 
hiv (N=N). ‘Weinig mensen weten dat hiv-
patiënten die goed behandeld worden niet 
meer besmettelijk zijn. N=N staat voor niet-
detecteerbaar = niet-overdraagbaar. Dat is 
een boodschap waar je voorzichtig mee moet 
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OP HET SOA-SPREEKUUR

‘Die chlamydia  
is toch  
behandeld?’
LEDEN VAN DE NVDA-
EXPERTGROEP SEKS-SOA 
BIEDEN JE ELKE TWEE 
MAANDEN EEN KIJKJE IN 
HUN PRAKTIJK.

Marianne is zwanger van haar partner met wie 
ze al vijftien jaar samen is. Ze wordt met ernstige 
buikpijn doorverwezen naar de gynaecoloog. Een 
echo laat zien dat ze een miskraam heeft gehad. 
Op zoek naar de oorzaak van buikpijn en mis-
kraam test de specialist haar onder meer op chla-
mydia. De uitslag is positief. Ze zit in tranen bij 
ons: ze is haar vriend nooit ontrouw geweest. Als 
hij langskomt, op haar aandringen, wil hij alleen 
een kuurtje tegen die chlamydia. 
Op de vragen die ik stel voor verdere diagnos-
tiek geeft hij geen duidelijke antwoorden. Wel 
vertelt hij dat hij voor deze relatie seks had met 
een vrouw met chlamydia – maar dat kan nooit de 
reden zijn dat zijn vriendin nu besmet is. Ik geef 
hem zijn recept mee onder voorwaarde dat hij zijn 
urine inlevert voor tests op andere soa. Als ik hem 
een week later bel omdat hij dat niet gedaan heeft, 
zegt hij dat niet nodig te vinden. ‘Die chlamydia is 
toch behandeld?’ Helaas, daar kunnen we verder 
niets mee doen.•
Wil je reageren of wil je meer informatie over een 
soa-spreekuur? sekssoa@nvda.nl

Verdieping vinden in je talent?
Word in 10 maanden 
PraktijkOndersteuner Huisartsen (POH)

www.capabelhogeschool.nl

Als POH werk je in de huisartsenpraktijk. Je vakgebieden zijn  

diabeteszorg, astma/COPD, coronair lijden en ouderenzorg.  

Het beroep is voor Verpleegkundigen en ervaren Dokterassistenten 

met een mbo 4 diploma een goede vervolgstap. 

omgaan, want niemand wil onveilig vrijen 
propageren. Maar binnen een monogame 
relatie kun je zonder condoom vrijen en zelfs 
kinderen krijgen, als je je medicijnen blijft 
gebruiken en onder controle blijft. In het be-
gin leek dit allemaal heel eng, maar er is nu 
zoveel onderzoek gedaan dat we zeker weten 
dat N echt N is.’
Belangrijk hierbij is dat hiv tegenwoordig 
veel eerder wordt behandeld. Alie: ‘We moe-
ten er als doktersassistent alert op zijn dat 
er proactief wordt getest. Vind je chlamydia 
bij een patiënt, doe dan ook altijd een test op 
hiv, syfilis en hepatitis B.’

voor deelname aan de digiTale leerwerken ga je naar 
soaaids.nl/digiTaleleeromgeving. alle worksHoPs zijn 
geaccrediTeerd en graTis Te volgen. oP de siTe zijn ook de 
modules basiskennis soa en hiv en Anticonceptie Te volgen. 




