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TWEEDAAGSE BASISCURSUS
op het gebied van psychosomatiek in de obstetrie en gynaecologie

7− 8 maart 2018
NH Conference Centre Leeuwenhorst - Noordwijkerhout

BASISCURSUS

De Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie (APOG) 

organiseert onderwijs in psychosomatiek onder verantwoordelijkheid van de 

Werkgroep Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie (WPOG) van de 

NVOG. In 2018 wordt voor de vierde keer de basiscursus georganiseerd. Ook 

wordt een cursus voor verloskundigen georganiseerd en een verdiepingscursus.

ACADEMIE



INHOUD BASISCURSUS 7− 8 maart 2018
De basiscursus biedt dé gelegenheid voor AIOS en Gynaecologen om hun  

kennis bij te spijkeren op het gebied van psychosomatiek in de obstetrie en  

gynaecologie. De basiscursus is een aanbevolen cursus voor de opleiding tot 

gynaecoloog. De cursus is kleinschalig en heel praktisch georiënteerd: naast 

plenaire sessies wordt in kleine groepen casuïstiek besproken en worden de 

communicatievaardigheden die nodig zijn voor lastige gesprekken geoefend. 

Aan het einde van de cursus, op donderdag 8 maart,  kunt u ook de speciale 

WPOG lezing over Trauma bijwonen; deelname hieraan is voor de deelnemers 

aan de basiscursus gratis. Meer informatie over het programma en de sprekers 

kunt u nalezen u op de website van de WPOG: http://apog.wpog.nl 

Doelgroep
Indachtig het multidisciplinaire werken in de psychosomatiek zijn Verloskundigen, 

Fertiliteitsartsen, Seksuologen, Psychologen en belangstellenden van andere 

disciplines ook van harte welkom. 

 
Inschrijven
Inschrijven voor de cursus kan via: http://apog.wpog.nl  

De kosten voor de inschrijving bedragen:

€725 voor Gynaecologen & Medisch Specialisten

€425 voor AIOS, Seksuologen, Psychologen, Fertiliteitsartsen en Verloskundigen

 
De inschrijfkosten zijn inclusief:
• Lunch, koffie/thee, borrel en 3-gangen diner op woensdag 7 maart 2018
• Ontbijt, lunch en koffie/thee op donderdag 8 maart 2018
• Overnachting in Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst in een 

 1-persoonskamer

 
Locatie
Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout.
 
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de NVOG voor 11 punten en bij de 
KNOV voor 13 uur.
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