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Bij- en nascholen bij de NSPOH 
 
De NSPOH biedt actueel onderwijs voor alle disciplines in de occupational health. Het 
onderwijs varieert van klinische onderwerpen tot organisatie- en beleidsadvies. Het is 
gericht op uw dagelijkse praktijk en persoonlijk functioneren. Hieronder een greep uit 
het aanbod. 
 
Let op: 
Vanaf 1 januari 2014 is de NSPOH gevestigd op  
P  Postbus 20022, 3502 LA Utrecht 
B  Churchilllaan 11 (10e etage), 3527 GV Utrecht 
 
Je werkdruk de baas! 
Druk, druk, druk? Blijf uw werkdruk de baas en houd plezier in uw werk. Met veel handige 
inzichten en tools.  
Doelgroep: professionals werkzaam in de public en occupational health. 
Data: dinsdag 18 maart 2014 
Kosten: € 385 
Locatie: Utrecht 
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=483  
Inlichtingen: telefoon 030-8100500, e-mail info@nspoh.nl. 
 
SOLK en somatoforme stoornissen; beoordelen en begeleiden 
Regelmatig wordt een gevoel van machteloosheid of ergernis beschreven bij confrontatie 
met mensen met SOLK (somatisch onverklaarde lichamelijke klachten). Is het mogelijk 
mensen met dergelijke problematiek actief, systematisch en proces- dan wel tijdscontingent 
te begeleiden? Ontwikkel praktische skills. 
Doelgroep: bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (zowel geregistreerd als in opleiding). 

Ook voor andere arbo- of reïntegratieprofessionals die direct contact hebben 
met cliënten met SOLK en die 'somatiseren' is deze module interessant. 

Data: maandag 31 maart 2014 
Kosten: € 425 
Locatie: Utrecht 
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=21  
Inlichtingen: telefoon 030-8100500, e-mail info@nspoh.nl. 
 
Veranderkunde 
Adviseert u over het implementeren van een vernieuwing rondom arbeid & gezondheid? In 
deze module komen uw advies- en veranderkundige vaardigheden bij elkaar. U analyseert 
een eigen praktijkcase. Na afloop weet u hoe u een theoretisch onderbouwde keuze maakt 
voor een veranderkundige interventie.  
Doelgroep: professionals werkzaam op het gebied van arbeid en gezondheid, met 

veranderkunde vraagstukken. Dat zijn onder andere: arbeidsdeskundigen, 
bedrijfsartsen, HRM-deskundigen, beleidsmedewerkers, arbeidshygiënisten, 
veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen, 
bedrijfsmaatschappelijk werkers, bedrijfsverpleegkundigen, 
bedrijfsfysiotherapeuten, bedrijfspsychologen en preventiemedewerkers. 

Data: vrijdag 4 en 11 april, 9, 16 en 23 mei, 6 juni 2014 
Kosten: € 2750 
Locatie: Utrecht 
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=737  
Inlichtingen: telefoon 030-8100500, e-mail info@nspoh.nl. 
 
Verslaving en werk 
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Leer meer over verslavingsproblematiek op de werkplek, juridische aspecten, preventie en 
uw rol als arts en professional, het implementeren van efficiënt en doeltreffend 
verslavingsbeleid en effectief begeleiden bij het stoppen met problematisch gebruik. 
Doelgroep: bedrijfs- en verzekeringsartsen (geregistreerd en in opleiding), A&O 

psychologen, A&O deskundigen, beleids- en preventiemedewerkers, P&O-
ers en geneeskundig adviseurs. 

Data: vrijdag 4 en 11 april 2014 
Kosten: € 770 
Locatie: Eindhoven 
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=312  
Inlichtingen: telefoon 030-8100500, e-mail info@nspoh.nl. 
 
Implementeren: kunst en kunde! 
U heeft een nieuw instrument, werkwijze of richtlijn? In deze module maakt u een 
implementatieplan en leert u de kneepjes van succesvol implementeren. 
Doelgroep: professionals die preventieprogramma's, interventies voor 

gezondheidsbevordering, richtlijnen, protocollen, zorgprogramma’s of 
nieuwe werkwijzen moeten invoeren in hun werksetting. De module is 
bedoeld voor adviseurs gezondheidsbevordering, artsen in de publieke 
gezondheidszorg en bedrijfsgezondheidszorg, verpleegkundigen (voor wie 
accreditatie op aanvraag is) en andere functionarissen die zich bezig 
houden met implementatie-activiteiten. 

Datum: dinsdag 15 en woensdag 16 april 2014 
Kosten: € 770 
Locatie: Utrecht 
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=563 
Inlichtingen:  www.nspoh.nl, tel: 030-8100500, e-mail info@nspoh.nl. 
 
Debatteren en mondeling argumenteren nieuw 
Vergroot in één dag uw mondelinge vaardigheden: leer debatteren en een beleidsstelling 
verdedigen of juist aanvallen aan de hand van een duidelijke argumentatiestructuur. 
Doelgroep: professionals in de publieke gezondheidszorg die hun mondelinge 

argumentatieve vaardigheden willen vergroten. 
Datum: dinsdag 22 april 2014 
Kosten: € 385 
Locatie: Utrecht 
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=786  
Inlichtingen:  www.nspoh.nl, tel: 030-8100500, e-mail info@nspoh.nl. 
 
Training Adviesvaardigheden 
Hoe zorgt u als adviseur dat uw adviezen worden opgevolgd? Volg deze driedaagse training 
en leer de theorie en praktijk van succesvol adviseren. 
Doelgroep: professionals in de publieke gezondheidszorg (GGD'en, thuiszorg, 

geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars, eerstelijnszorg) en de 
bedrijfsgezondheidszorg (arboconsultants, preventiemedewerkers, 
bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen) die een adviserende rol 
hebben bij beleid en/of uitvoering. 

Datum: dinsdag 6 en 20 mei en 24 juni 2014 
Kosten: € 1360 
Locatie: Utrecht 
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=214  
Inlichtingen:  www.nspoh.nl, tel: 030-8100500, e-mail info@nspoh.nl. 
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