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Zwolse Compagnonscursus 
20 en 21 september 2018 

 
Geachte collega, 
  
Wij nodigen u van harte uit voor de traditionele Zwolse Compagnonscursus 2018. De cursus 
heeft hetzelfde gevarieerde programma als in 2017: wat goed was is gebleven en daar waar 
nodig, worden verbeteringen aangebracht. De cursus is voor 9 punten geaccrediteerd.  
  
Inhoud van de cursus:  
1.       Feedback 
2.       Palliatieve zorg 
3.       Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 
  
Sociaal programma: 
Dit varieert van een afwisselende heenreis naar de bestemming met bus, boot en kano door 
het mooie natuurgebied de Weerribben, een diner en disco op donderdagavond tot 
(uit/in)zicht op geheimen van het topschaatsen op vrijdagmorgen. 
 
Datum : donderdag 20 en 21 september 2018 (inclusief overnachting) 
Aanvang : 20 september, ontvangst Dr. Spanjaardweg, Isala, om 11.00 uur 
Afsluiting : 21 september, retour bij Isala, om 17.30 uur 
  
Kosten : € 300,- 
 
U ontvangt bij de bevestiging van uw inschrijving een factuur met het verzoek het daarin 
vermelde bedrag aan de Stichting Zwolsche Compagnonscursus over te maken.   
 
NB. Op grond van de ervaringen in de afgelopen 6 jaar is gekozen voor een maximaal aantal 
deelnemers van 40 (20 huisartsen en 20 specialisten). Met deze groepsgrootte is een goede 
interactie met elkaar mogelijk.  
 
Tot 1 september kan - uitsluitend in zwaarwegende gevallen - na schriftelijke annulering, 
gedeeltelijke restitutie plaatsvinden. U kunt ook een collega uw plaats laten innemen. 
  
Aanmelden: 
Geïnteresseerd in een discussie met collega’s over samenwerken? 
Meld u dan aan via deze link tevens te vinden op de website van MCC Klik: 
www.mccklik.nl  In het inschrijvingsformulier vragen we u uw vermelding in de telefoonlijst op 
de website van MCC Klik te controleren en aan te vullen met een foto in het kader van ‘goede 
samenwerking begint met elkaar kennen’.  
 
Schrijf u snel in, want veertig deelnemers is het maximum! 
We verwelkomen u graag op 20 en 21 september! 
 
Met vriendelijke groet, 
de voorbereidingscommissie: 
Michiel van Baasbank, Trudy Beintema, Remco Boogaard, Bert van Dalen, Ad Kamper, Paul 
de Wit, Lida Zwanenburg, Anja Jong (secretariële ondersteuning). 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Anja Jong, tel. 038–455 9851 
info@mccklik.nl 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Y4wPGfrFbO7t893uDE5Ml6Nqm3MhPYhOVSzyAZpC7TX8DA/viewform?c=0&w=1
http://www.mccklik.nl/compagnoncursus
mailto:info@mccklik.nl

