
       
    Meerdaagse scholing op texel 

       
         

    Een wad andere kijk op (jezelf in) de praktijk

uit-nodiging15, 16 en 17 juni 2022

programma
Start: woensdag 15 juni 12.30 uur
Afsluiting: vrijdag 17 juni 13.30 uur

Sprekers
Mark Mieras, wetenschapsjournalist
Relatie tussen bewegen en denken, effect van natuur, 
goed voor jezelf zorgen. Wat doet je vrije tijdbesteding met 
jouw functioneren in je werk en je ontwikkeling? 
 
Hans van Delden, hoogleraar medische ethiek UMC
Rol van de arts in de veranderde gezondheidszorg 

Simone de Vocht en Lijan Mutsaers
Zelfzorg en veerkracht - een ervaringsgerichte workshop

Marco Philipoom, psycholoog en 
intervisiebegeleider huisartsen
Huisarts, neem het stuur weer over! Hoe  
houd je in de hectiek het roer in handen?  
Hoe draag je je verantwoordelijkheid in een  
veeleisende en snel veranderende om-
geving? En hoe blijf je blijf je tegelijkertijd 
gemotiveerd en veerkrachtig?

 
Yoga en Qi Gong (optioneel)
Voel de wind, luister naar de zee en ontspan
Begin de ochtend met een yoga of Qi Gong les 
op het strand (bij mooi weer)
Deze les is facultatief, kosten voor eigen rekening

Actief (keuze) programma 
• Coastraften, Ga de strijd met de zee aan!
• SUP-XL is suppen in het groot!
• Vliegerclinic Powerkiten 



Verblijf
De meerdaagse scholing vindt plaats in Hotel 
Opduin op Texel.

Hotel Opduin ligt in de Koog, fraai gelegen in de 
duinen, op loopafstand van het strand en het dorp.
Het hotel beschikt over een zwembad, sauna, 
fitness, tennisbaan en schoonheidssalon.

Het is mogelijk om zelf het verblijf in hotel Opduin 
op Texel te verlengen. Leuk om je partner en/of 
kinderen over te laten komen. Deze reservering 
dien je zelf te organiseren en is voor eigen reke-
ning. Neem voor een reservering contact op met 
het hotel: 0222-317 445.

Accreditatie
Accreditatie voor deze cursus wordt voor  
12 punten aangevraagd. 

Route en overtocht
De reis is op eigen gelegenheid. Texel is eenvoudig 
te bereiken. Vanuit Amsterdam ben je binnen het 
uur in Den Helder, 20 minuten met de boot en dan 
nog 10 minuten naar Opduin. 

Kosten
€ 895 huisartsen
Dit is inclusief 2 nachten hotel op basis van een 
eenpersoonskamer, volpension, BBQ op het 
strand en de kosten voor de nascholing inclusief 
de  activiteit. Drankjes zijn voor eigen rekening. De 
yoga en Qi Gong zijn facultatief en te betalen bij 
aankomst (€ 12,50 p.p.). 

Korting
Korting bij delen kamer met een mede-cursist  
€ 80. 

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering na 1 maart 2022 en bij het voortijdig 
verlaten van de nascholing zijn wij genoodzaakt de 
totale kosten in rekening te brengen.

Inschrijven 
Inschrijven kan via medicamus.academie.nl  
of in de app. Deze scholing gaat alleen door bij 
voldoende aanmeldingen. Het maximum aantal 
deelnemers is 30. Vol=Vol
Uiterlijk 1 maart hoor je of de scholing doorgaat

Heb je vragen? 
Neem contact op met Mandy Stapper 
0341-217 251 of nascholing@medicamus.nl

algemene informatie


