
  

Verslag van de Zwolse Compagnonscursus in 2017 en 2018 

Thema’s Feedback, Palliatieve zorg en SOLK 

Compagnonscursus 2017 

Op 28 en 29 september 2017 ontmoetten 40 deelnemers (huisartsen, specialisten Isala en 

specialisten Ouderengeneeskunde) elkaar bij de Zwolse Compagnonscursus.  

Zowel de verhouding mannen-vrouwen en huisartsen-specialisten was bijna fiftyfifty. De drie 

onderwerpen van de cursus waren door deelnemers van de afgelopen jaren aangedragen: Feedback, 

palliatieve zorg en SOLK. 

Om het programma heen was een sociaal programma met een bus naar Giethoorn, boot naar 

Kalenberg, kanovaren door de Weerribben, diner met goochelaar, live muziek aangevuld en 

ondersteund door muzikale collega’s, bezoek aan Thialf met de beste schaatsers van Nederland op 

het ijs en een rode draad. Passend in de tijd was de rode draad geheel geautomatiseerd en konden 

de deelnemers elkaar via de speciaal voor de cursus aangemaakte groepsapp de loef afsteken. 

‘Veel, interessant, mooi en gezellig’ zijn woorden die alles goed samenvatten. Voor wie het gemist 

heeft is er een herhaling op 20 en 21 september 2018, met gelimiteerde inschrijving.  

Veertig cursisten biedt ruimte voor veel interactie en dat was en blijft een van de belangrijkste 

doelen: samen de gezondheidszorg in onze regio willen verbeteren. 

 

Compagnonscursus 2018 

Op 20 en 21 september 2018 vond de weer succesvolle Compagnonscursus 2018 plaats. Het was nog 

volop zomer. 

Na een korte busrit konden we aanmonsteren op de….Hoe heette die boot ook al weer? Een prima 

lunch en vervolgens “Geweldloos Horizontale Feedback” geven. Levendige rollenspelen en discussies 

op het dek in de zon. Een fijne kanotocht met nadien een BB‘tje. Inchecken bij Van der Valk, diner, 

swingen: eerste dag geslaagd. 

Vrijdags naar Thialf voor de onderwerpen “Palliatieve zorg” en “SOLK. Gee van Enst die uitgebreid 

uitleg gaf over de schaatsers van Lotto-Jumbo die allen uitgerukt waren om ons een demonstratie 

van hun kunnen te geven. 

Uit de evaluaties blijkt dat het programma hogelijk gewaardeerd werd. Dat was ook goed te zien aan 

het enthousiasme van een ieder. Bovendien veel goede ideeën voor de volgende cursus. Daarnaast 

was er vooral ook veel tijd en gelegenheid de compagnonsgedachte eer aan te doen. 

We zijn druk bezig met het organiseren van een volgende cursus. Daar gaat wat bij veranderen! Houd 

uw mail of deze site in de gaten.  

 

 


