Terugblik Nascholingsreis Schladming 14-21 januari 2017
Inmiddels weer thuis in een heerlijk koud en zonnig Nederland, is het een mooi moment om terug
te kijken op de ervaringen van de afgelopen nascholingsreis.
Van 14-21 januari, ben ik voor het eerst mee geweest op de wintersportreis, welke jaarlijks wordt
georganiseerd door Leerpunt KOEL. En wat voor een reis is het geweest…….

Ten tijde van het boeken lag er weinig
sneeuw, maar zoals velen wel gehoord
hebben, is dit in de week voor de reis
volledig ingehaald. Bij het landen op
Salzburg waanden we ons dan ook direct
in een winterwonderland, wat alleen maar
toenam naarmate we dichter bij het
skigebied kwamen.

Schladming is een uitgestrekt skigebied met prachtige
vergezichten, en qua pistes voor ieder wat wils. Als
nieuweling in “de groep” werd ik prettig opgevangen,
en al snel op sleeptouw genomen.
Daar KOEL meestal 2 jaar naar een gebied toe gaat
(als het bevalt), was dit gebied voor velen al bekend
terrein.
We verbleven in een fijn hotel op loopafstand van de liften, met iedere avond een goed verzorgd
en heerlijk diner. De staf was vriendelijk en bij vlagen ook humoristisch. Kortom een goede sfeer.
Naast het skiën “moest” er natuurlijk ook nageschoold worden. Aan de orde kwamen onder
anderen praktijkvoering (R. van Bergeijk, psychiatrie (B. Modders en M. Hoogerheide), SOLK (E.
Schuurman, A. Deijl en M. Hoogerheide), en urogynaecologie (A. Pameijer).
Met 22 uur nascholing in een week, was er dan ook een gedegen onderwijsprogramma. Mede
door het enthousiasme en de kunde van de docenten bleef een ieder bij de les. En wat is er nou
een betere ontspanning dan zon, sneeuw, kou en skiën/snowboarden, tussen de lessen door?
Maar wat ik mij terugkijkend realiseer, is dat de meerwaarde van de nascholingsreis vooral zit in de
collega’s. De gesprekken in de lift, tijdens het diner, een drankje in de bar of een dansje in de
apres-ski club. Dat zijn de momenten dat je elkaar leert kennen, en soms tot onverwachte
inzichten komt. En wat hebben we toch een leuke collega’s! Dit smaakt naar meer.
Hartelijk bedankt voor de goede organisatie Arne Deijl en Geert van Dijk.
Een laatste tip voor de thuis gebleven collega’s, ga mee, meld je aan en ervaar het zelf! Volgend
jaar hoop ik jullie (weer) te treffen voor een mooie en sportieve nascholing.
Eline van der Zwan

