1,5 daagse masterclass
10 accreditatiepunten voor verpleegkundig specialisten en
verpleegkundigen. Accreditatie is aangevraagd bij de NIV

14 september (hele dag) &
9 december (ochtend of middag)
Het Anatomiegebouw Utrecht

Seksualiteit is belangrijk voor de kwaliteit van leven van mensen met HIV. Professionals die werkzaam zijn in de seksuele gezondheidszorg vinden het vaak
moeilijk om over seksualiteit te praten met hun patiënten. Het bespreken van seksualiteit vergt kennis en vaardigheden, zeker bij deze specifieke populatie. In
de HIV praktijk worden we geconfronteerd met aspecten als homoseksualiteit, culturele diversiteit, seksueel risicogedrag, seksverslaving, druggebruik, angst
voor intimiteit en angst voor besmetting. Dit maakt het complex om over seks te praten. Het bespreken van seksualiteit verdient dan ook meer aandacht.
Daarom hebben we een 1,5 daagse masterclass opgezet voor verpleegkundig consulenten, verpleegkundig specialisten, internisten, (fellow) infectiologen en
alle overige zorgprofessionals die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met HIV. Het doel van de masterclass is om zowel theoretische kennis als
praktische vaardigheden aan te reiken om de kwaliteit van de seksuele gezondheid van deze patiëntengroep te verbeteren.
De masterclass is opgebouwd uit 2 onderdelen: Het eerste deel is een bijeenkomst van een dag op 14 september en is met name gericht op theoretische
kennis over seksualiteit en seksuele problematiek. De dag wordt afgesloten met het bespreken van de opdracht voor het tweede deel van de masterclass.
Deze eerste dag kan men op locatie volgen of online.
De tweede sessie duurt een halve dag en vindt plaats op 9 december. Dit is een verplicht onderdeel voor de V&VN VCH leden en kan optioneel door alle
andere belangstellenden worden gevolgd. Deze sessie zal in het teken staan van het bespreken van de opdracht en het trainen van praktische vaardigheden
m.b.v. oefeningen die worden ondersteund door acteurs. Voor optimale interactie houden we de groepen klein en wordt dit programma onderdeel op één dag
tweemaal aangeboden voor telkens maximaal 24 deelnemers. Deelnemers hebben de keuze om deze sessie in de ochtend of in de middag te volgen.
Er zijn 10 accreditatiepunten toegekend voor het volgen van de gehele masterclass door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register
Zorgprofessionals en het Verpleegkundig Specialisten Register. Bij de Nederlandse Internisten Vereniging is accreditatie aangevraagd..
We hopen u op 14 september en 9 december te mogen begroeten
De cursusleiding,
Karin Grintjes, verpleegkundig specialist HIV, Radboud UMC Nijmegen
Suzanne de Munnik, verpleegkundig specialist HIV, Catharina ziekenhuis Eindhoven
Hans-Erik Nobel, verpleegkundig consulent HIV, DC Klinieken Amsterdam en consulent seksuele gezondheid, PSGA

Informatie en aanmelden: https://www.debaar.net/masterclass-hiv-en-seksualiteit/
De masterclass HIV & Seksualiteit wordt georganiseerd door de baar advies & organisatie. Voor vragen kunt u hen bereiken via info@debaar.net of 0343-594544

