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Voorwoord
It’s all in the

Inhoud

3

-family

Van harte welkom bij het 10e LOVAH congres, het 2e lustrum! Dit jaar
is er wederom hard gewerkt door een groep toegewijde AIOS om het
LOVAH congres weer tot in de puntjes te verzorgen.
En ook dit jaar past het thema helemaal bij de visie van de LOVAH,
want de LOVAH voelt eigenlijk als één grote familie die elk jaar weer
groter wordt. Het is een genot om te zien dat steeds meer AIOS zich
bij ons gezin voegen. Voor velen binnen onze familie is het congres
het hoogtepunt van het jaar; inspirerende sprekers, een prikkelend
debat en een spetterend eindfeest maken deze dag tot de
perfecte LOVAH-familiedag.
Met zoveel familieleden ook zoveel
kwaliteiten en dat maakt de LOVAH juist
zo sterk en succesvol. Denk aan het
computer-handige neefje, de sportieve
zus en de in politiek geïnteresseerde
broer. Iedereen kan zijn kwaliteiten bij de
LOVAH inzetten en ontwikkelen. De groei
binnen onze familie is te danken aan al
die energie die AIOS in onze toekomst
steken. Daar zijn we erg trots op. We zijn
momenteel al met zeven werkgroepen en
tien regio-afdelingen, een absoluut record.
Wie weet wat voor familie-uitbreiding ons
nog te wachten staat?

Met een sterke familie om ons heen
kunnen AIOS nog beter ontplooien als
de familiedokters van de toekomst.
Als huisarts is juist het kennen van de
hele familie en het weten wat er speelt
de kracht van ons vak. In de ochtend zie
je een overspannen vader op het spreekuur omdat hij zich zorgen maakt over het
vriendje van zijn dochter, ’s middags komt
dezelfde dochter vragen om de pil. Deze
kennis onderscheidt huisartsgeneeskunde
zo van de andere specialismen en is
daarmee een verrijking voor ons werk.
De LOVAH is door AIOS, voor AIOS en
omdat dit staat als een huis kunnen wij
er voor alle families in Nederland zijn.
So join the LOVAH-family en geniet van
de 10e editie van het LOVAH congres!
Yvet Benthem
Voorzitter LOVAH
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Voorwoord werkgroep
“It’s all in the family”
Met gepaste trots nodigen wij, de werkgroep congres 2018, je
uit voor het 10e LOVAH congres. Op 26 januari 2018 presenteren
wij een gevarieerd en uitdagend programma rondom het thema
“It’s all in the family”.
Als je het woord huisarts opzoekt in
de Van Dale staat er als betekenis
“niet gespecialiseerde arts”. Dit klopt
tot op zekere hoogte. Een huisarts is
nou eenmaal niet gespecialiseerd in de
fysiologie en pathofysiologie van een
specifiek orgaan of deelgebied. Maar
deze omschrijving doet geen recht aan
alles wat de huisarts wél is. Namelijk
een arts die laagdrempelig benaderbaar
is voor alles waar een patiënt of gezin
mee zit. Dit brengt een enorme diversiteit
aan medische en vaak ook sociale
problematiek in de spreekkamer. Dit
maakt ons tot een echte familiedokter,
want hoe vaak blijkt niet dat de patiënt
met hoofdpijn zich eigenlijk zorgen maakt
om werk, een kind of de toenemende
hulpbehoevendheid van een ouder?
Deze ouder heb je misschien vorige week
nog op het spreekuur gezien. Velen van
ons zullen zich uiteindelijk vestigen als
praktijkhouder en met de patiënt en diens
levensloop meegroeien. Waarbij er voor
iedere fase specifieke vragen ter tafel
kunnen komen. Dat varieert van vragen

over huilbaby’s en vaccineren, tot cardiale
problematiek bij vrouwen en mictieklachten bij mannen en uiteindelijk het
levenseinde. Op deze onderwerpen, en
nog veel meer, zal worden ingegaan in de
kleine sessies. De plenaire sprekers zullen
ons meenemen op reis door het lichaam,
in de wereld van de virale infecties bij
kinderen en de ouder wordende mens.
De hele familie komt aan bod.

Renske van den Elzen (EMC) voorzitter
Jennifer van Dulmen (UMCG) secretaris
Renske ten Kate (LUMC) penningmeester
Joep Schats (VUmc) inhoud
Rosa Stolk (AMC-UvA) inhoud
Fieke Vrielink (AMC-UvA) locatie
Jan-Willem Jansen (VUmc) locatie
Nori Elshof (VUmc) sponsoring
Charlotte Mulder (VUmc) sponsoring
Sanne Rooijmans (VUmc) promotie
Sjoerd Steendijk (UMCG) promotie
Marieke van de Water (UMCG) algemeen
Dominique Krist (UMCU) algemeen
Roos Derks (UMCU) landelijk bestuur

Geheel volgens traditie zal het congres
worden voorafgegaan door het pre-event
op donderdagavond. Deze keer gaan we
terug in de tijd! Na het dagprogramma
zal de dag worden afgesloten met een
gezamenlijk diner en spetterend feest.
Kom ook en laat je, samen met 1200
mede-AIOS van de LOVAH-familie
inspireren!
Tot dan,
Namens werkgroep congres 2018,
Renske van den Elzen, voorzitter

Werkgroep 2018
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Programma

Locatie
DeFabrique

25 januari | pre-event - DeFabrique
19:00 - 00:00 	Grootmoeders kookkunsten,
Oudhollandse spelletjes, hitjesquiz
en drankjes

26 januari | congres - DeFabrique
08:15
09:00
09:45
10:30
11:00

–
–
–
–
–

09:00
Ontvangst en registratie
09:45
Opening
10:30 	Plenaire sessie Ab Osterhaus
11:00
Koffie & informatiemarkt
12:00 	Ronde 1:
kleine sessie
12:00 – 13:00 	Ronde 2a:
groep 1: lunch & informatiemarkt
groep 2: kleine sessie
13:00 – 14:00
Ronde 2b:
			groep 1: debat
groep 2: lunch & informatiemarkt
14:00 – 15:00
Plenaire sessie Gavin Francis
15:00 – 15:30
Koffie & informatiemarkt
15:30 – 16:30 	Ronde 3:
kleine sessie
16:30 – 17:15 	Plenaire sessie Rudi Westendorp
17:15 – 17:45
Afsluiting
17:45 – 19:00
Borrel
19:00 – 01:00
Diner en avondprogramma

Het 10e LOVAH congres
zal gehouden worden in
DeFabrique te Utrecht.
We kennen DeFabrique van
eerdere succesvolle edities van
het LOVAH congres. Alle reden
om ook ons 10e congres – en
daarmee 2e lustrumcongres
– hier te laten plaatsvinden!
Deze oude mengvoederfabriek
is een van de grootste evenementen- en congreslocaties
van Nederland. Een unieke
plek met een robuust en
industrieel karakter waar alle
generaties samenkomen.

Hotels
Blijf slapen! Boek zelf je hotelkamer bij Van der Valk
te Breukelen of in het Carlton President hotel te
Maarssen. We hebben kamers voor je in optie staan,
maar bij beide hotels geldt wel: vol is vol. Dus bel of
mail het hotel van jouw voorkeur en verzeker jezelf
vandaag nog van een kamer.
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Pre-event

Reserveren
Reserveer je hotelkamer
o.v.v. LOVAH Congres 2018

Let op:

CARLTON PRESIDENT HOTEL
E-mail: reservations@president.carlton.nl
Telefoon: 030-241 41 82

VAN DER VALK HOTEL BREUKELEN
Download het boekingsformulier via de
congreswebsite en stuur deze naar
E-mail: groepen@breukelen.valk.com

25 januari

Je reservering is pas definitief
na betaling en de bevestiging
van het hotel. Vanaf beide
hotels zal er een pendeldienst
beschikbaar zijn voor transfers
van en naar het pre-event op
donderdag en het congres op
vrijdag.

Om het 10e LOVAH congres samen met collega’s
op een gezellige manier in te luiden, wordt op
25 januari het pre-event georganiseerd. Deze avond
zal een Oudhollands tintje hebben. We zullen in
teams tegen elkaar strijden tijdens een muziekbingo en je kunt elkaar uitdagen met verscheidene
Oudhollandse spellen. Onder het genot van grootmoeders kookkunsten is er uiteraard ook tijd om op
een ontspannen manier bij te kletsen met je collega
AIOS en jezelf op te laden voor het congres de
volgende dag!

Telefoon: 0346-265 888

Van d

er Valk

Hote
B reuk l
elen

Avondprogramma
26 januari

Prijzen
CARLTON PRESIDENT HOTEL
Superior kamer voor tweepersoonsgebruik
1 nacht: € 90,2 nachten: € 165,-

Carlton President
Hotel

Deluxe kamer voor tweepersoonsgebruik
1 nacht: € 110,2 nachten: € 195,-

Na afsluiting van het dagprogramma is er een
gezellige borrel. Hierna zal het avondprogramma
beginnen. Allereerst gaan we als een echte familie
met elkaar aan tafel, waarbij er een overheerlijk
diner geserveerd zal worden. Hierbij zal uiteraard
zoveel mogelijk rekening worden gehouden met
ieders (dieet)wensen. Vervolgens mogen de voetjes
van de vloer tijdens een optreden van Groove
Department. Deze band zal met de nodige hitjes
zorgen voor een knallende afsluiting van de dag.

VAN DER VALK HOTEL BREUKELEN
Comfort kamer voor tweepersoonsgebruik
per nacht: € 105,De genoemde prijzen zijn per kamer;
inclusief btw en ontbijt; exclusief
stads-/toeristenbelasting

Er zullen kleedkamers zijn
om je congreskleding om te
toveren tot een borrel- en
dansoutfit. Je tas kun je kwijt
in de garderobe.
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Uitleg sessies
Naast drie plenaire sessies worden er drie rondes
kleine sessies aangeboden. Om het overzicht te
houden in dit grote familiefeest worden de kleine
sessies onderverdeeld in generaties. We raden je
aan uit elke generatie een sessie te kiezen, want
als huisarts ben je er immers voor elke generatie,
nietwaar?
Iedereen kan zich voor drie verschillende rondes inschrijven.
Tijdens de tweede ronde zal ook de lunch plaatsvinden.
Ronde 2 bestaat daarom uit twee delen: 2a en 2b. Iedereen
wordt verdeeld in twee groepen (groep 1 en groep 2). Groep 1
heeft eerst de lunch en vervolgens het debat. Groep 2 heeft
eerst een kleine sessie naar keuze en vervolgens de lunch.

LET OP
•H
 et debat is tijdens ronde 2. Dus in ronde 2 schrijf je
je in voor óf een kleine sessie óf het debat.
•D
 e sprekers aangekondigd onder ‘uitgelicht’, spreken
voor een relatief groter publiek.
•D
 e hele dag is er een informatiemarkt in DeFabrique.
Diverse bedrijven en organisaties staan klaar om aan jou
hun producten en diensten te presenteren. En vergeet
het sponsorspel niet!

A Gouden oude Generatie
DE SENIOREN

Van mictieklachten tot een opeenstapeling van chronische
ziekten; in onze dagelijkse praktijk zien we de oudere patiënt
geregeld. Ieder met een eigen levenshistorie, ieder met zijn eigen
vragen en problemen. Soms kan de patiënt zijn vraag niet meer
goed formuleren door cognitieve problemen. En soms krijg je een
heel andere vraag, bijvoorbeeld die van euthanasie. Hoe gaan we
om met deze kwetsbare en boeiende groep?

B Generatie X

VOLWASSENEN & BABYBOOMERS
De grootste groep in onze praktijk: de volwassenen. Ome Hans
heeft last van hand- en polsklachten, hoe los jij dit op? Tante
Corrie verdenk je van een SOLK, al gooit zij het op de overgang.
En of je nog wat weet tegen aambeien? Op menig familiefeestje
probeer jij deze vragen te mijden, wil jij deze tijdens de kleine
kwalen quiz wel beantwoorden? Of focus jij je vandaag liever op
de groep die het ook hard nodig heeft; de migranten? En als je
dit dan allemaal beheerst, hoe zorg je ervoor dat het thuis met
je familie ook een feestje blijft?

C Generation Next

BABY’S & MILLENNIUMKIDS
De prestatiegeneratie, de millennials, allerlei fancy termen
hebben ze al; de kids van nu. Moeten ze nou eigenlijk wel of
niet gevaccineerd worden? En hoe stel ik nou die bezorgde
ouders gerust dat de recidiverende infecties echt niet duiden
op een afweerstoornis? Sommige kinderen zijn enorm gewenst,
maar nog niet geboren. Wat kun je als huisarts betekenen in
deze belastende fertiliteitsproblematiek? Vorm je visie op deze
veelbelovende generatie binnen deze sessies.
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Plenaire sprekers
Ab Osterhaus

WHO SHOULD BE VACCINATED
AGAINST INFLUENZA IN THE
FAMILY SETTING?
There are recommendations for
vaccination against influenza by the
WHO, ECDC and national authorities
in most EU countries.
These are not all the same and it
would be important to see what is
relevant for the Dutch family setting:
high risk groups for developing serious
disease and complications.
Specific questions concerning e.g.:
• family doctors
• children
• pregnant women
• family members of high-risk
individuals
• international travelers

Virologist and veterinarian Ab
Osterhaus is professor and director
of the Center of Infection Medicine
and Zoonosis Research at Hannover
Veterinary University. He led numerous
international projects, discovered
dozens of human and animal viruses,
and studied their pathogenesis and
intervention strategies. He published
>1200 papers (H-index>100), trained
>80 PhDs, received numerous prestigious awards, is member of the Dutch
and German Academies of Sciences,
and Commander of the Order of the
Dutch Lion.
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Rudi Westendorp
DE NIEUWE DOKTER

De geneeskunde heeft grote sprongen
voorwaarts gemaakt op talloze gebieden,
maar opmerkelijk genoeg lijkt meer van
hetzelfde ons niet meer vooruit te helpen,
en de vraag is waarom.
Sommigen zoeken heil in een strikte
toepassing van de evidence-basedmedicine, maar voor de meeste patiënten
van vandaag zijn geen op evidentie
geschoeide richtlijnen voorhanden.
Wellicht is de grootste verandering in de
geneeskunde dat de dominantie van de
dokter (in het ziekenhuis) verdwijnt en het
primaat zich verplaatst naar de oudere
patiënt thuis. Medisch-technisch gezien is
een oude patiënt een onoplosbare casus.

De complexiteit is niet alleen verwarrend,
het is ook frustrerend voor de patiënt en
voor de dokter. Het is een illusie dat je als
dokter met een kortdurend onderhoud,
meerdere tegelijkertijd optredende
chronische aandoeningen kunt regelen.
Het zal pas beter worden wanneer
dokters zich realiseren dat zij de controle
over moeten geven aan de patiënt zelf.
Een controle waarin kennisoverdracht,
vertrouwen, luisteren en terugkoppelen de
nieuwe instrumenten zijn om een
langdurig succes te verzekeren.

Gavin Francis

‘ADVENTURES IN MEDICAL PRACTICE’
Working as a doctor is an immense privilege,
but also a responsibility. It gives tremendous
opportunities to meet and help people from
every walk of life, in every part of the world.
Dr. Gavin Francis will give an illustrated lecture
about his experience working from West Africa
to Antarctica, from Greenland to India. Now
working in an urban general practice in
Edinburgh, he maintains that settled medical
practice can offer as much excitement and
inspiration as any of those other postings – a
theme explored in his international bestseller
‘Adventures in Human Being’.

Gavin Francis qualified in
medicine from Edinburgh in 1999,
then spent ten years travelling,
visiting all seven continents. He
is the author of three books, of
which Adventures in Human Being
(2015) is the most recent. He is a
member of the Royal College of
General Practitioners (RCGP) and
the Royal College of Emergency
Medicine, and lives and practises
medicine in Edinburgh.

Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp studeerde
geneeskunde in Leiden, specialiseerde zich daar tot internist
en promoveerde in 1993. Hij werd benoemd tot hoogleraar
verouderingsonderzoek aan de Universiteit van Leiden in
2000 en aan de Universiteit van Kopenhagen in 2015. Hij is
co-auteur van een vijfhonderdtal wetenschappelijke artikelen
over veroudering en een van de meest geciteerde auteurs in
Europa. Westendorp zetelt als lid in de wetenschappelijke
adviesraad van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch
Instituut en het Center for Healthy Ageing in Kopenhagen beide
sinds 2009, en van het Max Planck Institute for Demographic
Research Rostock sinds 2010. Westendorp is ook auteur van
de populair-wetenschappelijke werken ‘Oud worden zonder
het te zijn’ (2014) en ‘Oud worden in de praktijk’ (2015).
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Dagvoorzitter

Ronde 1

Ernst van der Pasch maakte vijftien jaar lang cabaret
voorstellingenen muziek, en presenteerde zes jaar lang
het TV-programma Het Klokhuis, voordat hij in 2010 besloot
zijn oude studie weer op te pakken en alsnog dokter te
worden. Hij rondde zijn co-schappen af en werkte enige tijd
als arts in ziekenhuizen in Amsterdam en op Sint Maarten.
Ondertussen is hij begonnen aan het laatste jaar van zijn
opleiding tot huisarts aan het VUmc. Daarnaast schrijft en
speelt hij nog steeds met veel plezier; de laatste tijd vooral
over zijn medische avonturen. Deze unieke combinatie van
wat volgens hem de twee mooiste vakken ter wereld zijn,
huisarts en cabaretier, maakt hem een zeer geschikte
dagvoorzitter voor het LOVAH congres.

Foto: Keke Keukelaar

Ernst van der Pasch

Debat
De impact van het medisch tuchtrecht op de arts
en kwaliteit van zorg
Sinds de wijziging van de Wet-BIG
in 2012 worden alle tuchtrechtelijke
maatregelen, met uitzondering van een
waarschuwing, openbaar gemaakt. De
naam en woonplaats van de betreffende
beroepsbeoefenaar wordt vermeld in
de lokale nieuwsbladen en de officiële
uitspraak wordt online gepubliceerd.
Uit het NIVEL-onderzoek van 2017
naar de impact van een medisch
tuchtrechtelijke procedure blijkt dat
zorgverleners, met name door het
openbaar maken van de uitspraak,
onevenredig hard worden geraakt op

persoonlijk, professioneel en maat
schappelijk vlak. Het KNMG pleitte in
juni 2017 voor het anonimiseren van de
berispingen en opgelegde geldboetes
zodat het ‘schandpaaleffect’ van de
opgelegde maatregel weg zal vallen.
In twee stellingen willen wij met jullie
en deskundigen op dit vlak discussiëren
over ‘naming and shaming’/’het schandpaaleffect’, maar ook of een grotere
aansprakelijkheid leidt tot slechtere of
misschien wel betere kwaliteit van zorg.
Wij zijn benieuwd naar de discussie!

11:00 tot 12:00
Een Goede Dood - Marc America
Veneuze ziekten: diagnostiek en therapeutische
mogelijkheden - Menno Gaastra
A3: 	
Functionele urologie bij de man, echt iets voor de huisarts
- Bert-Jan de Boer
A4:	Visusklachten ten gevolge van familiaire oogaandoeningen;
maculadegeneratie en glaucoom - Bas Braamhaar
A1:
A2:

B1:
Het Vrouwenhart; begeerd maar miskend - Janneke Wittekoek
B2:
Hand- en polszorg - Guus Vermeulen
B3: 	It is not ONLY the family - hoe belangrijk is de sociale
context voor gezondheid en wat kun je daarmee als huisarts?
- Maria van den Muijsenbergh
B4:
Proctologie - Mariëlle Vehmeijer
B5: 	Meest voorkomende schouderklachten eenvoudig uitgelegd
- Rob Vesters
B6: 	Vaccinatie, niet alleen voor kinderen - Helma Ruijs en Lizzy Slok
C1: 	Gezonde voeding en leefstijl vóór de zwangerschap en
coaching door de huisarts met M-health en Slimmer Zwanger
- Regine Steegers-Theunissen
C2:
Patroonherkenning is de sleutel! - Esther de Vries
C3:
Verbeter je antibioticavoorschrijfbeleid voor kinderen
met luchtweginfecties! Praten of prikken? - Anne Dekker
en Marjolein Schot
Alg1:	
Gezond van start na de huisartsopleiding: waarnemen
of loondienst? - Jan van Erk
Alg2:
LEAN werken in de huisartsenpraktijk - Maud van Vlerken
Alg3:
Rationeel-Emotieve Training (RET) - Geert Haentjens
Alg4:	
Carrière en gezin; hoe houd jij als huisarts je werk- en
gezinsleven goed in balans? - Monique Eland
Alg5:
Tuchtrecht: wat betekent dit voor u? - Anneloes Rube

15

16

Ronde 2a

Ronde 3

12:00 tot 13:00

15:30 tot 16:30

A5:

Groene vlaggen op de huid - Marcel Jonkman
en Gerrie Veenstra

Het Vrouwenhart; begeerd maar miskend
- Janneke Wittekoek
B2:
Hand- en polszorg - Guus Vermeulen
B6: 	Vaccinatie, niet alleen voor kinderen - Heima Ruijs
en Lizzy Slok
B1:

C4:

Huilbaby’s: wat moet je ermee? - Carole Lasham

Alg6: 	Praktijkmanagement: ondernemerschap en belasting
- Simon van Veelen
Alg7:	Help, een (dreigende) klacht: hoe houd ik de regie?
- Annemarie Smilde

Groene vlaggen op de huid - Marcel Jonkman en
Gerrie Veenstra
A6:
Medische seksuologie: ‘it runs in the family’
- Bert-Jan de Boer
A7: 	Voeding en ouderdomsziekten: een levensloopbenadering
- Jessica Kiefte-de Jong
A8:
Begeleiding bij rouw - Hanneke van Plassche
A9:
Euthanasie bij dementie en levenseindeproblematiek
- Constance de Vries
A10:
Menopauze en gezond ouder worden - Dorenda van Dijken
A5:

B7:
B8:
B9:
B10:

Ronde 2b
13:00 tot 14:00
Debat:

De impact van het medisch tuchtrecht op de arts en
kwaliteit van zorg

Kleine kwalen quiz - Just Eekhof
Wat is er aan de hand… en pols? - Miryam Obdeijn
Vergiftigingen van de wieg tot het graf Antoinette van Riel
Bubbelvisie - Tom Kerkhof en Robbert Keppel

C5:
Kinderorthopedie - Minne Heeg
		
C6:
Klinische genetica in de praktijk - spreker volgt
C7: 	Voedselallergie, genezen kan (nog) niet, voorkomen wel /
Geef anafylaxie geen tweede kans - Kim Brand en Maurits
van Maaren
Alg8:
Discipline om vrij te zijn - Marjolein Hamer
Alg9: 	Een hechte band met medici
- Winston Texel en Hilco Theeuwes
Alg10: 	Er komt een patiënt bij de dokter, de apotheker en in
het ziekenhuis - Manon Kuilboer
Alg11:
Gedoemanagement - Frank Schurink en Huub Veeneman
Alg12: 	Einde opleiding in zicht… starten als waarnemer of HIDHA?
- Erik Siepel
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Overzicht sessies
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Algemeen
Alg1	Gezond van start na de huisartsenopleiding:
Waarnemen of Loondienst? - Jan van Erk
Alg2

LEAN werken in de huisartsenpraktijk - Maud van Vlerken

Alg3

Rationeel-emotieve training (RET) - Geert Haentjens

Alg4 	Carrière en gezin; hoe houd jij als huisarts je
werk- en gezinsleven goed in balans? - Monique Eland
Alg5

Tuchtrecht: wat betekent dit voor u? - Anneloes Rube

Alg6

Praktijkmanagement: ondernemerschap en belasting - Simon van Veelen

Alg7	Help een (dreigende) klacht: hoe houd ik de regie? - Annemarie Smilde
Alg8

Discipline om vrij te zijn - Marjolein Hamer

Alg9

Een hechte band met medici - Winston Texel en Hilco Theeuwes

Alg10	Er komt een patiënt bij de dokter, de apotheker en in het ziekenhuis
- Manon Kuilboer
Alg11

Gedoemanagement - Frank Schurink en Huub Veeneman

Alg12

Einde opleiding in zicht… starten als waarnemer of HIDHA - Erik Siepel

Thema A Gouden oude Generatie
DE SENIOREN

A1	Een Goede Dood - Marc America
Veneuze ziekten: diagnostiek en therapeutische mogelijkheden

A2

- Menno Gaastra
Functionele urologie bij de man, echt iets voor de huisarts

A3

- Bert-Jan de Boer
Visusklachten ten gevolge van familiaire oogaandoeningen;

A4

maculadegeneratie en glaucoom - Bas Braamhaar
A5

Groene vlaggen op de huid - Marcel Jonkman en Gerrie Veenstra

A6

Medische seksuologie: ‘it runs in the family’ - Bert-Jan de Boer

A7

Voeding en ouderdomsziekten: een levensloopbenadering
- Jessica Kiefte-de Jong

A8

Begeleiding bij rouw - Hanneke van Plassche

A9

Euthanasie bij dementie en levenseindeproblematiek
- Constance de Vries
Menopauze en gezond ouder worden - Dorenda van Dijken

A10

Thema B Generatie X

VOLWASSENEN & BABYBOOMERS
B1

Het Vrouwenhart; begeerd maar miskend - Janneke Wittekoek

B2

Hand- en polszorg - Guus Vermeulen

B3	It is not ONLY the family - hoe belangrijk is de sociale context voor

Thema C Generation Next
BABY’S & MILLENNIALS

C1	Gezonde voeding en leefstijl vóór de zwangerschap en coaching

gezondheid en wat kun je daarmee als huisarts?

door de huisarts met M-health en Slimmer Zwanger

- Maria van den Muijsenbergh
B4

Proctologie - Mariëlle Vehmeijer

B5	
Meest voorkomende schouderklachten eenvoudig uitgelegd

- Regine Steegers-Theunissen
C2

Patroonherkenning is de sleutel! - Esther de Vries

C3	Verbeter je antibioticavoorschrijfbeleid voor kinderen met lucht
weginfecties! Praten of prikken? - Anne Dekker en Marjolein Schot

- Rob Vesters
B6

Vaccinatie, niet alleen voor kinderen - Helma Ruijs en Lizzy Slok

C4

Huilbaby’s: wat moet je ermee? - Carole Lasham

B7

Kleine kwalen quiz - Just Eekhof

C5

Kinderorthopedie - Minne Heeg

B8

Wat is er aan de hand… en pols? - Miryam Obdeijn

C6

Klinische genetica in de praktijk - spreker volgt

B9

Vergiftigingen van de wieg tot het graf - Antoinette van Riel

C7

Voedselallergie, genezen kan (nog) niet, voorkomen wel / Geef

B10

Bubbelvisie - Tom Kerkhof en Robbert Keppel

anafylaxie geen tweede kans - Kim Brand en Maurits van Maaren
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Uitgelichte sessies

B1 HET VROUWENHART; BEGEERD MAAR MISKEND
Dr. Janneke Wittekoek, cardioloog en gezondheidswetenschapper, auteur
van “Het Vrouwenhart”, oprichtster van HeartLife klinieken; een expertisecentrum voor hart en gezondheid met speciale aandacht voor het
vrouwenhart en leefstijl.
Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Deels komt dit
omdat de klachten waarmee vrouwen het spreekuur bezoeken niet direct in
verband worden gebracht met het hart. In het eerste deel van deze workshop
zal dieper worden ingegaan op klachtenpatronen, diagnostiek en onderliggende
pathofysiologie. Het tweede deel zal gaan over riscofactoren en het adequaat
inschatten van het cardiovasculair risico bij vrouwen. Tot slot volgen tips en
tricks voor behandeling, waarbij er ook een belangrijk accent zal liggen op
voeding en leefstijlinterventies versus medicamenteuze therapie. In deze interactieve workshop krijg je een betere kijk op de geheimen van het vrouwenhart,
krijg je een flinke dosis adviezen voor in de praktijk en hoor je de ervaring(en)
van “real-life-cases”.

A1 EEN GOEDE DOOD
Marc America, huisarts/SCEN-arts, huisartsopleider Maastricht
Het uitgebreide thema euthanasie wordt belicht vanuit meerdere hoeken:
hoe ging het vroeger, wat was en is de positie van de beroepsgroep, de politiek,
de rechtspraak en van de samenleving? We zullen praten over SCEN, over
de dimensies van lijden, over misverstanden, over de feitelijke uitvoering, over
euthanasie versus palliatieve sedatie, over euthanasie en dementie, euthanasie
en coma en euthanasie bij voltooid leven. Wat is de Levenseindekliniek?
Wat doet euthanasie met de dokter?

C1 GEZONDE VOEDING EN LEEFSTIJL VÓÓR
DE ZWANGERSCHAP EN COACHING DOOR
DE HUISARTS MET M-HEALTH EN SLIMMER
ZWANGER
Prof. dr. R.P.M. (Régine) Steegers-Theunissen,
Verloskunde & Gynaecologie, Periconceptie
epidemiologie, Erasmus MC Rotterdam
In deze presentatie zal worden ingegaan op het belang
van de preconceptieperiode voor het verloop van de
zwangerschap voor moeder en kind en de gezondheid
later. Bij 80% van de paren met kinderwens komen 1 of
meerdere ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten
voor, die hierop een grote invloed kunnen hebben. Alom
is bekend dat niets moeilijker is dan het veranderen van
deze ongezonde gewoonten en dit ook vol te houden.
De rol van de huisarts, ervaringen en positieve resultaten
met de voor deze doelgroep ontwikkelde M-health
coachings-programma’s zullen worden besproken.
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Algemene sessies
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ALG4 CARRIÈRE EN GEZIN; HOE HOUD JIJ ALS HUISARTS
JE WERK- EN GEZINSLEVEN GOED IN BALANS?

Jan van Erk, Adviseur Gezondheidszorg & Welzijn, Meeùs
Zo aan het einde van je opleiding komt er veel op je af. Zo ook de keuze
om als HIDHA of als waarnemer te gaan werken. Als waarnemend huisarts
word je ook zelfstandig ondernemer. Je wordt dan zelf verantwoordelijk
voor je inkomen en je medisch handelen. Tevens wordt er van je verwacht
dat je aan de nodige fiscale eisen voldoet. Kortom, allemaal zaken waar je
tot nu toe nog niet zoveel aandacht aan besteed hebt. Tijdens deze
workshop krijg je van Meeùs een praktisch overzicht van je mogelijkheden
en wat je op tijd dient te regelen om als huisarts gezond van start te
kunnen. Zo kun je goed voorbereid je keuze maken en zonder verrassingen
aan de slag gaan.

Monique Eland, managing consultant BKV, loopbaanadviseur,
arbeids- en organisatiepsycholoog en coach en trainer voor artsen
Steeds meer huisartsen kiezen er tegenwoordig voor om het ouderschap te
combineren met hun zorgverlenerstaak. Een hele andere invulling dan de traditionele
24/7 huisarts van weleer. Wat is de invloed daarvan op ons vakgebied en op onszelf?
Hoe zit het met ondernemerschap en leiderschap? In deze interactieve workshop
gaat Monique Eland in op de praktische en emotionele kant van de keuze voor een
carrière als arts in combinatie met een gezinsleven. Monique begeleidt al jarenlang
artsen die voor deze keuze staan en kan antwoord geven op al je vragen. Of je nu
meer wilt weten over de voor- en nadelen van de verschillende arbeidsvormen – van
waarnemen, HIDHA, partner in een maatschap tot praktijkhouder – of handvatten wilt
voor bijvoorbeeld het aangeven van grenzen of het stellen van prioriteiten. Stel de
vragen die bij jou leven. ‘It’s all in the family’ gaat ten slotte primair over het welzijn
van jou en jouw eigen gezin.

ALG2 LEAN WERKEN IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

ALG5 TUCHTRECHT: WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Maud van Vlerken, LEAN-trainer en verpleegkundig specialist,
LHV Academie
“Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.” Als oude
strategieën voor het oplossen van dagelijkse knelpunten in de praktijk
niet werken, wordt het tijd iets te veranderen? LEAN werken is een “nieuwe
strategie” in de huisartsenpraktijk en werd niet voor niets in 2016 beloond
met de LHV Innovatieprijs. Het helpt je je alleen bezig te houden met je
core-business, door verspillingen te identificeren en te elimineren.

Mr. Anneloes Rube, adviseur gezondheidsrecht KNMG
In het tuchtrecht staat de kwaliteit van het handelen van een beroepsbeoefenaar
in de gezondheidszorg centraal. In deze sessie zal dieper worden ingegaan op het doel
van het tuchtrecht in de gezondheidszorg, de tuchtnormen, de procedure en de
verschillende maatregelen die een tuchtcollege kan opleggen Dit zal onder andere
plaatsvinden aan de hand van casuïstiek en cijfers. Daarnaast zal aandacht worden
besteed aan verschillende ontwikkelingen die momenteel spelen binnen het tuchtrecht, waaronder de discussie over de openbaarmaking van maatregelen. De sessie
zal worden afgesloten met enkele take home messages.

ALG1 GEZOND VAN START NA DE HUISARTSENOPLEIDING:
WAARNEMEN OF LOONDIENST?

ALG3 RATIONEEL-EMOTIEVE TRAINING (RET)
Geert Haentjens, trainer & consultant, LHV Academie
Het kan zijn dat je druk ervaart door een veeleisende patiënt en denkt
dat je niet serieus wordt genomen. Of je denkt bij een lastige behandeling
dat je onvoldoende weet en dat je dit wel zou moeten kunnen. Of je hebt
te maken met een depressieve patiënt, die ervan is overtuigd dat hij niets
waard is. In je rol als huisarts kunnen rationeel emotieve vaardigheden dan
van grote waarde zijn. Je leert deze vaardigheden toepassen bij jezelf, bij
collega’s en bij patiënten. Je leert vicieuze cirkels van elkaar bevestigende
negatieve gedachten, emoties en gedrag te doorbreken. Een workshop die
je in de praktijk kunt toepassen in je rol als startende huisarts: als collega,
als huisarts van veeleisende patiënten en als levenspartner.

ALG6 PRAKTIJKMANAGEMENT: ONDERNEMERSCHAP EN BELASTING
Simon van Veelen, belastingadviseur, Seres
Na het afronden van de huisartsopleiding kiezen veel huisartsen om te gaan waarnemen. Daarmee word je een ondernemer en krijg je op verschillende manieren te
maken met de Belastingdienst. In deze workshop gaan we in op diverse aspecten
van het ondernemerschap, zoals onder andere de inkomsten- en omzetbelasting,
administratie, factureringsvereisten, starten als ondernemer vanuit een uitkering,
model-overeenkomsten en de fiscale etikettering van een auto (privé of zakelijk).
Bij deze workshop worden tips & trucs en advies gegeven, zodat jij weet waarop je
moet letten.
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ALG7 HELP EEN (DREIGENDE) KLACHT: HOE HOUD IK DE REGIE?
Annemarie Smilde, senior consultant gezondheidsrecht, VvAA
Omgaan met (dreigende) klachten; dit is relevant voor alle AIOS huisartsgeneeskunde
ongeacht de fase van de opleiding. De juristen van het JAR staan deze AIOS
bij op grond van de verzekering die het SBOH bij VvAA heeft afgesloten. Na het
afstuderen lopen huisartsen een groter risico op een klacht dan andere zorgverleners,
vooral als waarnemer. Aan de hand van casuïstiek wordt uitgelegd wat er
bij een (dreigende) tuchtklacht van de huisarts wordt verwacht, zowel voorafgaand aan
als tijdens een procedure. Na het volgen van deze workshop weet je hoe je in deze
situatie de regie kunt houden en de schade voor jezelf zoveel mogelijk kunt beperken.

ALG8 DISCIPLINE OM VRIJ TE ZIJN
Marjolein Hamer, coach, Movir
Huisarts zijn is topsport en vraagt om discipline voor in- en ontspanning.
Verlang je naar: minder werkdruk ervaren? Een leefritme dat beter bij je past?
Met meer energie, kracht en aandacht in het leven staan en bergen kunnen verzetten?
Deze interactieve workshop geeft praktische aanwijzingen over:
• het omgaan met je tijd en energie
• keuzes maken
• de dingen die je doet met aandacht te doen
• trouw blijven aan zaken uit de omgeving waaraan je je verbonden hebt
(gezin, werk, stabilitas)
• dagelijks bezig zijn met jezelf te ontwikkelen (conversio morum)
• gehoor geven aan wat zich voordoet, aan wat een situatie of mensen van je vragen
(obedientia).
Deze praktische workshop is zowel toepasbaar in je werk als in je thuissituatie.
Marjolein Hamer is coach in het netwerk van Elestia. Elestia is een samenwerkings
verband tussen arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir en coaching specialist
Mentavitalis. Haar workshops hebben een kleinkunstige ondertoon, waardoor
deelnemers op een lichte manier inzicht krijgen hoe met zware taken om te gaan.
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ALG9 EEN HECHTE BAND MET MEDICI
Winston Texel, Sector Specialist MVB, ABN AMRO
Hilco Theeuwes, traumachirurg i.o., eigenaar EduStitch
In deze korte praktische cursus ligt het accent op het behandelen van enkele
alternatieve hechttechnieken voor het sluiten van wonden onder spanning.
Hierbij zullen de verticale- en horizontale matrashechting en de katrolhechting
aan bod komen. Aan de hand van casuïstiek zullen deze technieken worden
doorlopen. Eigen ingebrachte casuïstiek kan ook worden aangedragen. Voor het
oefenen wordt in deze cursus gebruik gemaakt van een skinsimulator.

ALG10 ER KOMT EEN PATIËNT BIJ DE DOKTER,
DE APOTHEKER EN IN HET ZIEKENHUIS
Dr. Manon Kuilboer, huisarts n.p., productmanager huisartsen VZVZ
Beschikbaarheid van medische informatie is een zaak van levensbelang. In deze
workshop maken wij het belang van beschikbaarheid van actuele en gestructureerde
informatie concreet met de onderliggende processen en randvoorwaarden. De VZVZ
(De Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie) biedt haar leden, de
zorgverleners en zorgaanbieders, een platform om medische gegevens adequaat
digitaal uit te wisselen.

ALG11 GEDOEMANAGEMENT
Frank Schurink & Huub Veeneman, trainers, Gedoemanagement
Gedoe is pas gedoe als jij er gedoe van maakt. Waarschijnlijk een open deur als je
het zo leest en toch blijven we het doen en zien we het om ons heen gebeuren.
Dus wat is gedoe eigenlijk? Gedoemanagement is een praktische, inzichtelijke en
soms hilarische workshop, die je een verfrissend inzicht geeft in je eigen functioneren
en dat van je brein.
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ALG12 EINDE OPLEIDING IN ZICHT… STARTEN ALS WAARNEMER OF HIDHA?
Erik Siepel, praktijkadviseur
Veel huisartsen starten hun carrière als waarnemer, maar u kunt uiteraard ook als
HIDHA gaan werken. Wat moet u allemaal regelen? Wat zijn de verschillen tussen
werken als waarnemer en werken als HIDHA en welke verzekeringen heeft u nodig?
Antwoord op deze en meer vragen geven wij u tijdens onze lezing.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Verschillen tussen dienstverband en waarnemen (juridisch, fiscaal,
inkomensniveau, sociale voorzieningen en pensioen)
• Rekenvoorbeelden: vergelijking inkomen dienstverband vs. waarnemen
Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop van de lezing reiken
wij ons gratis informatieboek “Financieel consult voor de (startende) huisarts” uit.

Thema A
Gouden oude Generatie
DE SENIOREN

A1 EEN GOEDE DOOD
Marc America, huisarts/SCEN-arts, huisartsopleider Maastricht
Het uitgebreide thema euthanasie wordt belicht vanuit meerdere hoeken:
hoe ging het vroeger, wat was en is de positie van de beroepsgroep, de
politiek, de rechtspraak en van de samenleving? We zullen praten over
SCEN, over de dimensies van lijden, over misverstanden, over de feitelijke
uitvoering, over euthanasie versus palliatieve sedatie, over euthanasie en
dementie, euthanasie en coma en euthanasie bij voltooid leven. Wat is de
Levenseindekliniek? Wat doet euthanasie met de dokter?

A2 VENEUZE ZIEKTEN: DIAGNOSTIEK EN
THERAPEUTISCHE MOGELIJKHEDEN
Menno T.W. Gaastra, Dermatoloog / Fleboloog - Voorzitter DCOP,
Voorzitter domeingroep vaten NVDV
In deze presentatie wordt ingegaan op het belang van goede diagnostiek bij
veneuze ziekten. Eveneens zullen de huidige behandelmethoden worden
besproken.

A3 FUNCTIONELE UROLOGIE BIJ DE MAN, ECHT IETS VOOR
DE HUISARTS
Dr. L.J. (Bert-Jan) de Boer, huisarts, docent huisartsopleiding Utrecht
en medisch seksuoloog FECSM, mannenarts in kliniek ‘De Boer
Mannengezondheid en Zorg’
In deze workshop wordt interactief aandacht besteed aan plasklachten
bij mannen en dan vooral bij oudere mannen en wat je daar als huisarts
aan kunt doen, waardoor een chirurgische interventie vaak overbodig is.
Plasklachten met diverse achtergronden komen aan de orde en hoe deze
te onderscheiden en te behandelen als huisarts. De anderhalve lijnskliniek
‘de Boer MannenGezondheid en Zorg’ biedt een mogelijkheid om de
huisarts hierbij de ondersteunen en korte behandelingen
op dit gebied op zich te nemen.
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A4 VISUSKLACHTEN TEN GEVOLGE VAN FAMILIAIRE OOGAANDOENINGEN;
MACULADEGENERATIE EN GLAUCOOM
Bas Braamhaar, optometrist, Oogziekenhuis Zonnestraal
In deze workshop worden de meest voorkomende visusklachten ten gevolge van
familiaire belasting besproken. Wat moet je als huisarts weten en welke rol kan de
huisarts spelen in het signaleren en vervolgen van deze ziekten?

A8 BEGELEIDING BIJ ROUW
Hanneke van de Plassche, uitvaart- en rouwbegeleider, LHV Academie
Worstel je als huisarts regelmatig met het bieden van de beste begeleiding bij rouw?
Vraag je je af wanneer iets nog normaal in het verwerkingsproces is en weet je niet
goed wanneer het nodig is om meer hulp in te schakelen? Tijdens deze workshop
wordt aan de hand van rouw en rouwen inzichtelijk gemaakt hoe je hier mee om
kan gaan.

A5 GROENE VLAGGEN OP DE HUID
Dhr. M.F. (Marcel) Jonkman, hoogleraar Dermatologie, UMC Groningen
Mw. G. (Gerrie) Veenstra, huisarts Groningen
Elke dag ziet u plekjes op de huid. Welke zijn goedaardig? Hoe kan de dermatoscoop
uitkomst bieden om zeker te zijn over deze groene vlaggen. In deze workshop richten
we ons op de goedaardige huidlaesies. Hoe herkent u deze groene vlaggen met grotere
zekerheid en voorkomt u onnodige excisies of verwijzingen. Wat maakt een huidplekje
pluis en wat niet pluis? Door gebruik te maken van de dermatoscoop is de mate van
zekerheid te verhogen mits u zich hierin laat bijscholen. In deze workshop willen wij
eventuele koudwatervrees wegnemen voor dermatoscopie in de huisartsenpraktijk.
De workshop is gebaseerd op de nieuwe NHG-standaard Verdachte huidafwijkingen.
De workshop is probleemgericht met praktijkvoorbeelden. Onze insteek is meer
zekerheid te bieden over goedaardige huidafwijkingen, waardoor uw onzekerheidszone
in gunstige zin versmalt.

A6 MEDISCHE SEKSUOLOGIE, ‘IT RUNS IN THE FAMILY’
Dr. L.J. (Bert-Jan) de Boer, huisarts, docent huisartsopleiding Utrecht en medisch
seksuoloog FECSM, mannenarts in kliniek ‘De Boer Mannengezondheid en Zorg’
Als de seks niet goed gaat, heeft dat forse invloed op de kwaliteit van leven.
Veel problemen kunnen via de huisarts worden afgehandeld. Als de huisarts er niet
uitkomt, kan de medisch seksuoloog worden betrokken, om een ‘family’ professionele
hulp te bieden. De medisch seksuoloog kan de huisarts ondersteuning bieden met een
consultatief contact en indien nodig met een verwijzing.

A7 VOEDING EN OUDERDOMSZIEKTEN: EEN LEVENSLOOPBENADERING
Dr. J. (Jessica) Kiefte-de Jong, Universitair Docent Voeding en Volksgezondheid,
Leiden University College, Erasmus MC
Wat zijn kritieke periodes waar voeding een rol kan spelen bij het risico op ouderdomsziekten zoals kanker, diabetes en hart- en vaatziekten? Wat zijn momenten waarop je
gedragsverandering kan initiëren? Welke preventieve interventies kunnen hierin succes
vol zijn? Deze en andere vragen zullen worden besproken tijdens deze interactieve
lezing. Er zal aandacht besteed worden aan voeding in verschillende levensfases,
zoals tijdens de zwangerschap, in de kinderjaren of tijdens de adolescentie.

A9 EUTHANASIE BIJ DEMENTIE, LEVENSEINDEPROBLEMATIEK
Constance de Vries-Ekkers, SCEN-arts, huisarts, tevens werkzaam bij
de Levenseindekliniek
Regelmatig krijg je als huisarts vragen over euthanasie, gesteld door patiënten in zeer
uiteenlopende situaties. Levenseindeproblematiek en stapeling van ouderdomszaken,
wat is het verschil? Wat is wilsbekwaam ter zake? Hoe onderzoek je dat? Aan de hand
van voorbeelden van patiënten zullen deze vragen behandeld worden. Verder zal
ingegaan worden op wat de SCEN-arts of de Levenseindekliniek voor je kan
betekenen bij moeilijke vragen en zullen actualiteiten aan bod komen.

A10 MENOPAUZE EN GEZOND OUDER WORDEN
Drs. DKE (Dorenda) van Dijken, gynaecoloog, OLVG West Amsterdam,
Voorzitter Dutch Menopause Society NVOG
De menopauze en healthy aging lenen zich goed voor een life course approach.
Op basis van ervaringen uit het (obstetrische) verleden of de familieanamnese
kan je anticiperen op gezond ouder worden. De menopauze wordt steeds beter
bespreekbaar en informatie en voorlichting kan ziekteverzuim voorkomen.
Behandeling dient geïndividualiseerd te zijn. Een dankbare populatie met name
in de eerste lijn.
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Thema B
B Generatie X

VOLWASSENEN & BABYBOOMERS
B1 HET VROUWENHART; BEGEERD MAAR MISKEND
Dr. Janneke Wittekoek, cardioloog en gezondheidswetenschapper
Auteur van “Het Vrouwenhart”, Oprichtster van HeartLife klinieken;
een expertisecentrum voor hart en gezondheid met speciale aandacht
voor het vrouwenhart en leefstijl
Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Deels
komt dit omdat de klachten waarmee vrouwen het spreekuur bezoeken
niet direct in verband worden gebracht met het hart. In het eerste deel
van deze workshop zal dieper worden ingegaan op klachtenpatronen,
diagnostiek en onderliggende pathofysiologie. Het tweede deel zal gaan
over riscofactoren en het adequaat inschatten van het cardiovasculair
risico bij vrouwen. Tot slot tips en tricks voor behandeling, waarbij er ook
een belangrijk accent zal liggen op voeding en leefstijlinterventies versus
medicamenteuze therapie. In deze interactieve workshop krijg je een
betere kijk op de geheimen van het vrouwenhart, krijg je een flinke dosis
adviezen voor in de praktijk en hoor je de ervaring(en) van “real-life-cases.”

B2 HAND- EN POLSZORG
Drs. Guus Vermeulen, Plastisch, reconstructief en handchirurg en
handtherapeut, Xpert Clinic
Diverse handaandoeningen kunt u als huisarts zelf behandelen. Tijdens
de sessie hand- en polszorg wordt aan de hand van de NHG-standaarden
de differentiaaldiagnostiek van de triggerfinger, CTS en ziekte van de
Quervain besproken. (Patho)fysiologie, symptomen en behandeling
komen aan bod. Daarnaast kunt u onder begeleiding van een ervaren
handchirurg de injectietechniek van diverse aandoeningen als triggerfinger,
CTS en ziekte van de Quervain oefenen op een fantoomhand. Specifiek
wordt ingegaan op wat u als huisarts kunt doen en wanneer het zinvol is
om door te verwijzen.
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B3 IT IS NOT ONLY THE FAMILY - HOE BELANGRIJK IS DE SOCIALE
CONTEXT VOOR GEZONDHEID EN WAT KUN JE DAARMEE ALS HUISARTS?
Mw. prof. dr. Maria van den Muijsenbergh, huisarts en bijzonder hoogleraar
“gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg”
In mijn lezing zal ik samen met de zaal exploreren hoe belangrijk de etnische en
sociaal-economische achtergrond van onze patiënten voor hun gezondheid is.
Vervolgens zal ik schetsen wat we als huisartsen kunnen doen om ook migranten
en gezinnen in kwetsbare sociale situaties de zorg te kunnen geven die ze nodig
hebben en die hen helpt om hun gezondheid te verbeteren.

B4 PROCTOLOGIE
Dr. Mariëlle Vehmeijer, chirurg, Helder Kliniek
In deze workshop zullen aan de hand van casuïstiek de meest voorkomende anale
klachten besproken worden. Anamnese, lichamelijk onderzoek, medicamenteuze
en chirurgische technieken komen aan bod. De volgende onderwerpen worden
besproken: hemorroïden, skintags, condylomata, fissura ani, anale poliepen,
perianale fistels, anuscarcinoom en incontinentie.

B5 MEEST VOORKOMENDE SCHOUDERKLACHTEN EENVOUDIG UITGELEGD
Rob Vesters, sportarts, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
In deze workshop zullen verschillende veel voorkomende schouderproblemen
de revue passeren. Tevens zal getoond worden hoe je deze met simpel lichamelijk
onderzoek en hieruit voortvloeiende behandeling kunt aanpakken. Er zullen
verschillende behandelmethoden besproken worden.

B6 VACCINATIE, NIET ALLEEN VOOR KINDEREN
Helma Ruijs, arts infectieziektebestrijding, LCI- RIVM
Lizzy Slok-Raijmakers, huisarts, (tevens LCI-RIVM)
Via het Rijksvaccinatieprogramma krijgen kinderen vaccinaties aangeboden tegen
ziekten als polio, mazelen en rodehond. Maar vaccinaties zijn niet alleen voor kinderen.
De Gezondheidsraad adviseert om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest
zodat hun kind al direct na de geboorte beschermd is. En ouderen kunnen behalve
tegen influenza ook gevaccineerd worden tegen pneumokokken en gordelroos.
Wat adviseer je iemand die om een pneumokokkenvaccinatie vraagt? Wel of niet
doen? En welk vaccin? In deze workshop bespreken we vaccinaties die (nog)
niet opgenomen zijn in een publiek programma en de rol van de huisarts bij
de indicatiestelling.

Thema C
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B7 KLEINE KWALEN QUIZ
Just Eekhof, huisarts
Kleine kwalen komen veel voor in de huisartsenpraktijk. Het zijn relatief
onschuldige aandoeningen, waarbij uitleg en een eenvoudig advies dikwijls
volstaan. Echter, tijdens de medische opleiding wordt er weinig aandacht aan
besteed en vaak zien artsen in opleiding deze aandoeningen pas voor het eerst
tijdens een stage in de huisartsenpraktijk. Hoeveel kleine kwalen heb jij inmiddels
gespot in de praktijk en belangrijker, hoeveel heb je er onthouden? Test en vergroot
je kennis tijdens de kleine kwalen quizzz!

B8 WAT IS ER AAN DE HAND...EN POLS?
Mw. dr. M.C. Obdeijn, Plastisch, Reconstructief en Handchirurg, AMC
Welke klachten aan de hand en pols kun je aantreffen in de huisartsenpraktijk?
Wat kun je zelf doen en wanneer is het verstandig om door te verwijzen? En als
je dan doorverwijst, wat kan een hand- en polschirurg dan nog betekenen voor
de patiënt?

B9 VERGIFTIGINGEN, VAN DE WIEG TOT HET GRAF
Antoinette van Riel, MSc, toxicoloog
In deze sessie leert u welke vergiftigingen veel voorkomen in de verschillende leeftijdsgroepen, welke symptomen daarbij optreden en welke behandelingen van nut
kunnen zijn. Hierbij wordt ingegaan op generieke behandelingen bij vergiftigingen,
zoals absorptievermindering met geactiveerde kool en huiddecontaminatie, maar
ook op meer stofspecifieke behandelingen, zoals toediening van vet na inname van
schuimvormende stoffen en het gebruik van antidota. Kort na inname is vaak lastig
in te schatten hoe ernstig een vergiftiging zal verlopen. In deze lezing leert u welke
stoffen relatief vaak ernstige vergiftigingen veroorzaken. Verder kan de informatie
van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), (www.vergiftigingen.info)
of de huisarts ondersteunen bij het maken van een realistische inschatting van de
ernst van een vergiftiging en het beslissen over de verdere behandeling.

B10 BUBBELVISIE
Tom Kerkhof, digital marketeer, en Robbert Keppel, huisarts
Dit is een nieuwe, wervelende sessie over de bubbel waarin wij als dokters soms
dreigen te leven en te denken. Brengt deze bubbel ons voordelen, of kunnen
wij ons door deze bubbel niet meer onttrekken aan onze bubbel-/tunnelvisie?
Aan de hand van spectaculaire, emotionele, grappige en soms overweldigende
voorbeelden nemen Tom en Robbert je mee in de bubbel en evenzeer belangrijk,
ver daarbuiten. Verken samen met hen de beperkingen, maar ook zeker de
mogelijkheden van deze bubbel!

C Generation Next

BABY’S & MILLENNIALS
C1 GEZONDE VOEDING EN LEEFSTIJL VÓÓR DE ZWANGERSCHAP
EN COACHING DOOR DE HUISARTS MET M-HEALTH EN
SLIMMER ZWANGER
Prof. dr. R.P.M. (Régine) Steegers-Theunissen, Verloskunde &
Gynaecologie, Periconceptie epidemiologie, Erasmus MC Rotterdam
In deze presentatie zal worden ingegaan op het belang van de
preconceptieperiode voor het verloop van de zwangerschap voor moeder
en kind en de gezondheid later. Bij 80% van de paren met een kinderwens
komen één of meerdere ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten voor,
die hierop een grote invloed kunnen hebben. Alom is bekend dat niets
moeilijker is dan het veranderen van deze ongezonde gewoonten en dit ook
vol te houden. De rol van de huisarts, ervaringen en positieve resultaten
met de voor deze doelgroep ontwikkelde M-health coachingsprogramma’s
zullen worden besproken.

C2 PATROONHERKENNING IS DE SLEUTEL!
Mw. prof. dr. E. (Esther) de Vries, immunoloog, bijzonder hoogleraar
Ketenzorg bij Tranzo, Tilburg University
Voor een huisarts is het onmogelijk alle >7000 zeldzame ziekten te (her-)
kennen. Toch kan iedere huisarts door een afwijkend patroon te herkennen,
wel degelijk een belangrijke rol in vroegsignalering spelen. Juist de huisarts
overziet immers de hele patiënt... In de workshop trainen we het inzetten
van vaardigheden die iedere huisarts dagelijks gebruikt bij het opsporen
van patiënten die mogelijk een zeldzame ziekte hebben. Dat kan zelfs als
de eerste presentatie heel ‘gewoon’ lijkt. Doe mee, en voel je gesterkt in je
eigen mogelijkheden!
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C3 VERBETER JE ANTIBIOTICAVOORSCHRIJFBELEID VOOR KINDEREN
MET LUCHTWEGINFECTIES! PRATEN OF PRIKKEN?
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Anne Dekker, AIOTHO en Marjolein Schot, promoverend huisarts/oud-AIOTHO
Huisartsen zien veel kinderen met klachten van een luchtweginfectie, zoals hoesten,
koorts of verkoudheid. Het merendeel van deze kinderen herstelt niet sneller door
antibiotica. Toch schrijven huisartsen nog te vaak antibiotica voor. Schrijf jij misschien
ook wel eens onnodig antibiotica voor onder (tijds)druk of om een ernstige diagnose
niet te missen of overweeg je wel eens CRP te prikken, zoals dat nu alleen voor
volwassenen geadviseerd wordt? In deze workshop bespreken we handvatten voor
de praktijk uit onze eigen onderzoeken. Daarnaast delen we onze ervaringen met
het AIOTHO traject, hoe is de combinatie van opleiding en wetenschap?

C4 HUILBABY’S: WAT MOET JE ERMEE?
Carole Lasham, kinderarts, Tergooi ziekenhuis, Blaricum
In Nederland zoekt 22% van de ouders hulp in verband met het huilen van hun baby.
Huilen kan beschouwd worden als normaal biologisch gedrag. Van alle huilbaby’s is
95% gezond. In de meeste gevallen bestaat de behandeling uit uitleg wat normaal
huilgedrag is. Met de 5S-methode hebben de ouders een middel om de “huilknop”
uit te zetten. In deze praktische en interactieve sessie komt normaal huilgedrag en
de achtergrond van de 5S-methode aan bod. Het doel is dat je na deze sessie iets
te bieden hebt aan ouders en weet hoe zij bij hun baby de “huilknop” uitzetten.

C5 KINDERORTHOPEDIE
Minne Heeg, Orthopedisch chirurg en consulent kinderorthopedie,
Wilhelmina Ziekenhuis, Assen
Aan de hand van een korte illustratieve casus uit de dagelijkse praktijk van de huisarts
worden veel voorkomende afwijkingen besproken.

C6 KLINISCHE GENETICA IN DE PRAKTIJK
Naam spreker: volgt
Klinische genetica komt in de opleiding weinig aan bod. Ook zie je niet op dagelijkse
basis patiënten die je wilt verwijzen naar de klinisch geneticus. De parate kennis op dit
terrein is bij velen van ons dus ver te zoeken. In deze lezing doen we aan de hand van
praktijkvoorbeelden een dappere poging om je kennis weer wat uit de krochten van je
geheugen op te rakelen; veel voorkomende afwijkingen, verwijsindicaties en hoe op een
vruchtbare manier te overleggen met de klinisch geneticus worden besproken!

C7 VOEDSELALLERGIE, GENEZEN KAN (NOG) NIET, VOORKOMEN WEL /
GEEF ANAFYLAXIE GEEN TWEEDE KANS
Kim Brand, kinderarts allergoloog, Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus MC Rotterdam
& Maurits van Maaren, internist allergoloog-immunoloog, Erasmus MC Rotterdam
In deze presentatie wordt ingegaan op de mogelijkheden tot preventie en diagnostiek
bij (de verdenking op) voedselallergie. Met behulp van casuïstiek wordt inzichtelijk wat
je als huisarts kan betekenen bij deze veel voorkomende vraag. In het tweede deel van
deze presentatie zal gesproken worden over anafylaxie. Waar moet je in deze acute
situatie op bedacht zijn? En waar moet je aan denken om een tweede keer te
voorkomen?
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SBOH-academiseringsprijs
Professor Huygenprijs
De Frans Huygen Stichting, het NHG en
de LOVAH presenteren de Prof. Huygenprijs 2018
ter waarde van € 2.000,Deze prijs is bedoeld voor AIOS huisartsgeneeskunde en
bevordert nieuw en nog te starten onderzoek op het gebied
van de huisartsgeneeskunde. Nadrukkelijk wordt gesteld dat
ook AIOS die nog geen onderzoekservaring hebben van harte
worden uitgenodigd om een onderzoeksvoorstel in te dienen.
Ook voorstellen voor zogenaamde ‘pilotstudies’ komen in
aanmerking.

Prof. dr. Frans Huygen
woonde en werkte van
1943-1982 in Lent bij
Nijmegen als huisarts
en was mede oprichter van
het NHG. Hij promoveerde
in 1948 op de invloed
van sociale en omgevingsfactoren op de gezondheid
van kinderen. Prof. Huygen
was evidence-based ‘avant
la lettre’ en formuleerde
de basisconcepten
van de hedendaagse
huisartsgeneeskunde.

UITREIKING EN SELECTIE
De Professor Huygenprijs zal worden
uitgereikt op het LOVAH congres 2018.
Leden van de Frans Huygen Stichting, het
NHG en de LOVAH zullen als jury fungeren
voor deze prijs. De winnaar ontvangt een
geldbedrag van € 2.000,-.

De SBOH presenteert de SBOH Academiseringsprijs ter waarde van € 2.500,Deze prijs is bedoeld voor het beste wetenschappelijke artikel
geschreven door een AIOS huisartsgeneeskunde. De eerste
auteur op het artikel is of was AIOS huisartsgeneeskunde - in
dienst van de SBOH - ten tijde van acceptatie van het artikel.

UITREIKING EN SELECTIE
De SBOH Academiseringsprijs zal worden uitgereikt op het
LOVAH congres 2018. Artikelen die gepubliceerd zijn sinds
het vorige LOVAH Congres 2017 komen in aanmerking voor de
prijs. Een jury zal de ingezonden artikelen op meerdere punten
beoordelen, waaronder huisartsgeneeskundige relevantie, maatschappelijke impact, originaliteit en impactfactor. De helft van
het prijzengeld moet worden besteed aan onderzoek of
opleiding, de andere helft mag vrij worden besteed.

REGELEMENT EN DEADLINE
Uitgebreide informatie en instructies zijn te vinden op
www.lovah.nl/werkgroepen-en-activiteiten/wetenschap/
aiotho-netwerk/prijzen

REGELEMENT EN DEADLINE
Uitgebreide informatie en instructies zijn te
vinden op: www.lovah.nl/werkgroepen-enactiviteiten/wetenschap/aiotho-netwerk/
prijzen
Een onderzoeksvoorstel inclusief een begroting
(max. 2 (A4) pagina’s) dient samen met een
aanbevelingsbrief van de onderzoeksbegeleider
en een C.V. uiterlijk 24 december 2017 gestuurd
te worden naar: wetenschap@lovah.nl

Om kans te maken op deze prijs dien je je naam, adres,
universiteit, artikel en impactfactor van het tijdschrift
(op moment van acceptatie) uiterlijk 24 december 2017
op te sturen naar: wetenschap@lovah.nl
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Algemene informatie
Enthousiast geworden? Inschrijven voor het
LOVAH congres gaat eenvoudig online.
INSCHRIJVING
Zodra het mogelijk is om je in te schrijven krijg je van ons een e-mail met
een persoonlijke hotlink. Deze brengt je naar het registratiesysteem waar je
je in kunt schrijven voor de sessies van jouw keuze. Schrijf je snel in, want
hoe eerder je je inschrijft, hoe meer keuze er nog is in het aantal workshops.
Na de inschrijving ontvang je een bevestigingsmail en een week voorafgaand
aan het congres wordt je persoonlijke badge naar je huisadres gestuurd.
Vergeet deze niet mee te nemen naar het congres!

AL HUISARTS?
Ben je al huisarts ten tijde van het congres? Dan ben je natuurlijk ook van
harte welkom op ons congres en is er de mogelijkheid om accreditatiepunten
te ontvangen. Houd de website in de gaten voor meer informatie en de kosten.
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Adressen
CONGRES & PRE-EVENT
DeFabrique
Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht

HOTELS
Van der Valk hotel, Breukelen
Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
Telefoon: 0346-265 888
Carlton President hotel, Maarssen
Floraweg 25, 3542 DX Utrecht
Telefoon: 030-241 41 82

OPENBAAR VERVOER

KOSTEN
De kosten voor het bijwonen van het 10 LOVAH Congres zijn als volgt:
Pre-event
€ 40,Dagprogramma
€ 125,Afsluitend diner & feest € 65,e

De betaling loopt automatisch via de SBOH en zal worden ingehouden van
je persoonlijk budget (januari 2018), mits in dienst na 31 december 2017.
Eventueel is er de mogelijkheid te betalen via een factuur.

Gedurende de hele dag zal er een informatiemarkt met exposanten en
sponsoren zijn, die informatie verstrekken en hun producten en diensten
aanbieden.

KOLFKAMER

PARKEREN
Kom je wel met de auto? Dan is parkeren mogelijk
bij DeFabrique en bij de hotels. We verzoeken je
vriendelijk doch dringend zo veel mogelijk te
carpoolen en rekening te houden met extra reistijd.

BLIJF OP DE HOOGTE VIA:
congres.lovah.nl
www.facebook.com/congres.lovah
Twitter: @lovah_congres

Er is een comfortabele kolfkamer met koelkast.

KLEEDKAMERS
Er zullen kleedkamers zijn om je congreskleding om te toveren tot
een borrel- en dansoutfit. Je tas kun je kwijt in de garderobe.

Vragen? Mail!
congres@lovah.nl

Grafisch ontwerp:

INFORMATIEMARKT

Vanwege lange wachttijden bij het parkeren, raden wij
sterk aan met het openbaar vervoer naar het congres
te komen. Pendelbussen zorgen voor het vervoer naar
de congreslocatie en de hotels.

