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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 uw persoonlijk functioneren. Hieronder een greep 
uit het aanbod. 
 
 
Kennismaken met evidence based practice (EBP) 
Een basistraining om met succes evidence based te werken. U leert waar u kunt zoeken. Het 
waarderen van gevonden evidence komt globaal aan bod. 
Doelgroep:         geregistreerde bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs, A&O 

deskundigen, A&O psychologen, arbeidshygiënisten en andere 
arboprofessionals. 

Data:                  donderdag 12 september 2013 
Kosten: € 500 
Locatie: Amsterdam 
Link:                   http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=644  
Inlichtingen: telefoon 020-4097000, e-mail info@nspoh.nl. 
 
Mensen met een gebruiksaanwijzing 
Moeilijk mens of moeizame communicatie? Leer waar het een probleem in de communicatie 
betreft, een situatie waarop uzelf mogelijk nog invloed kunt uitoefenen en waar het een 
probleem betreft gelegen in de persoonlijkheidsstructuur van de cliënt. 
Doelgroep:         artsen maatschappij & gezondheid, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen in de 

arborol, A&O deskundigen en andere arbo- en reïntegratieprofessionals. 
Data:                  dinsdag 17 september en 1 oktober 2013 
Kosten: € 875 
Locatie: Zwolle 
Link:                   http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=18  
Inlichtingen: telefoon 020-4097000, e-mail info@nspoh.nl. 
 
E-health: de informed consumer, shared decision making en zelfmanagement 
Krijg inzicht in de impact van e-health en sociale media op de relatie tussen u en uw cliënt.  
Doelgroep:         professionals werkzaam in de public of occupational health. 
Data:                  donderdag 19 september 2013 
Kosten: € 425 
Locatie: Utrecht 
Link:                   http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=766  
Inlichtingen: telefoon 020-4097000, e-mail info@nspoh.nl. 
 
Conflicthantering en omgaan met agressie   
Conflicten en agressie komen in verschillende situaties voor. Leer hoe u deze situaties de 
baas bent door het eigen maken en verbeteren van vaardigheden op dit gebied. 
Doelgroep:         sociaal geneeskundigen en andere professionals werkzaam in de public en 

occupational health. 
Data:                  dinsdag 24 september en 1 okt ober 2013 
Kosten: € 795 
Locatie: Amsterdam 
Link:                   http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=316  
Inlichtingen: telefoon 020-4097000, e-mail info@nspoh.nl. 
 
Hanteren van het juridisch kader rond Arbeid en Gezondheid 
Verdiep u in actuele ontwikkelingen van onder andere het arbeidsrecht, sociaal 
zekerheidsrecht, arbeidsomstandighedenrecht, civielrechtelijke aansprakelijkheid en 
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milieurecht. En wat zijn de consequenties van deze wet- en regelgeving voor uw praktijk en 
de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. 
Doelgroep: professionals die werkzaam zijn op het gebied van Arbeid en Gezondheid. 

Dat zijn o.a: arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, HRM-deskundigen, 
beleidsmedewerkers, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, arbeids- en 
organisatiedeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, 
bedrijfsverpleegkundigen, bedrijfsfysiotherapeuten, bedrijfspsychologen, 
preventiemedewerkers. 

Data: vrijdag 4 oktober, 1, 8, 22 en 29 november 2013 
Kosten: € 2500 
Locatie: Utrecht 
Link:  http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=738  
 
Toepassen van evidence based practice (EBP) 
Een praktisch vervolg op Kennismaken met evidence based practice. U leert de EBP 
werkwijze goed toepassen. U leert gebruik maken van diverse relevante wetenschappelijke 
zoekmachines. U zult in staat zijn wetenschappelijke artikelen te beoordelen op hun 
bewijskracht. U leert de mogelijkheden van systematische reviews kennen.   
Doelgroep: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, documentalisten in arbodienst of UWV, 

A&O deskundigen, A&O psychologen, arbeidshygiënisten en andere 
arboprofessionals. Voorkennis: U heeft de module Kennismaken met EBM 
of het onderwijs over EBM of thema 4 in de opleiding tot bedrijfs- of 
verzekeringsarts gevolgd. 

Data: woensdag 30 oktober, donderdag 14 november, 5 en 19 december 2013 
Kosten: € 1575 
Locatie: Amsterdam 
Link http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=185 
Inlichtingen: telefoon 020-4097000, e-mail info@nspoh.nl. 
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