31 oktober en 1 november 2019 — Congrescentrum De Doelen, Rotterdam

Ontwikkelingen
in de Geneeskunde 2019
www.hetcongresbureau.nl

Toelichting
Traditiegetrouw vindt in de eerste week na de herfstvakantie de jaarlijkse cursus "Ontwikkelingen in de
Geneeskunde" plaats. Verwijzend naar de locatie heeft deze tweedaagse cursus voor huisartsen als "de
Doelencursus" landelijke bekendheid. Het programma bestaat uit een twintigtal voordrachten, verdeeld
over de twee dagen, met een breed scala aan onderwerpen. Bij het bepalen van de onderwerpen is de
actualiteit leidend geweest voor de programmacommissie, maar tevens is dankbaar gebruik gemaakt
van de suggesties voor onderwerpen door de deelnemers van het vorig jaar. We hebben dit jaar dan ook
weer een actueel en interessant programma kunnen samenstellen. Naast het opfrissen van oude kennis
worden nieuwe ontwikkelingen belicht. Relevantie voor de huisarts staat bij alle presentaties voorop.
Deskundigen, uit Rotterdam maar ook uit andere delen van het land, krijgen de gelegenheid om hun
boodschap in twintig minuten te brengen. De deelnemers kunnen na iedere voordracht vragen stellen en
met de spreker in discussie gaan. Een cursusboek, met samenvattingen van de voordrachten, biedt U de
mogelijkheid om een en ander thuis nog eens na te lezen. Tenslotte is het ontmoeten van vele collega's
een niet onbelangrijk aspect van deze cursus. Een goed verzorgde lunch en de borrel aan het eind van de
eerste cursusdag geven daar ruimschoots gelegenheid voor.

Data en locatie
31 oktober en 1 november 2019 in Congrescentrum De Doelen, Rotterdam

Bestemd voor
Huisartsen, huisartsen in opleiding en andere belangstellende specialisten (max. 500 deelnemers)

Cursuscommissie
Patrick Bindels, huisarts, hoofd afdeling huisartsgeneeskunde, Erasmus MC (voorzitter)
Pieter van den Berg, huisarts, afdeling huisartsgeneeskunde, Erasmus MC
Tineke Brinks, huisarts
Aart Jan van der Lely, internist-endocrinoloog, afdeling interne geneeskunde, Erasmus MC
Hanneke Rijkels-Otters, huisarts, afdeling huisartsgeneeskunde, Erasmus MC
Marie Louise Bot, senior conference manager, Het Congresbureau, Erasmus MC

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier in deze folder of online via: www.hetcongresbureau.nl

Betalingsvoorwaarden en kosten
De deelnamekosten voor de cursus kunnen worden voldaan door middel van een door u te verstrekken
éénmalige machtiging of online via iDEAL.
• Deelnamekosten bedragen € 415,-- (na 9 september 2019 € 435,--)
• AIOS’ betalen € 265,-- (na 9 september 2019 € 285,--) indien zij het inschrijfformulier vergezeld doen
gaan van een bewijs dat zij in opleiding zijn.
De bedragen zijn inclusief administratiekosten, cursusmateriaal en restauratieve voorzieningen.

Accreditering
Accreditatie voor 10 uur werd verleend door het College voor Accreditering Huisartsen van de KNMG.

Programma
Donderdag 31 oktober 2019

Vrijdag 1 november 2019

08:45

Registratie, koffie

08.30

Inloop, koffie

09.30

Inloopspreekuur
Patrick Bindels
Immunotherapie, een panacee voor
kanker?
Stefan Sleijfer
Preconceptiezorg en sociale verloskunde;
tijd voor actie!
Eric Steegers

09.00

Diepe hersenstimulatie in de psychiatrie
Walter van den Broek
Feit en fictie rond vaccinatie
Jaap van Dissel
Pijnstilling bij klachten van het
bewegingsapparaat: zucht of zegen?
Bart Koes

10.00

10.30

11.00

Koffie

11.30

De praktijk van medisch ethische
dilemma’s bij ouderen
Rozemarijn van Bruchem-Visser
Zin en onzin van vitamine D supplementen
Carola Zillikens

12.00

12.30

Lunch

13.30

Alledaagse aandoeningen in de
huisartsenpraktijk
Wim Opstelten
De nieuwe diabetes medicijnen;
zijn we terecht terughoudend?
Martijn Brouwers
De overgang, een hormonale achtbaan;
zin in een ritje?
Joop Laven

14.00

14.30

09.30
10.00

10.30

Koffie

11.00
11.30

Startrek surgery; dichterbij dan u denkt!
Fatih Incekara
Ik kom net uit de tropen en nu heb ik
klachten; wat nu?
Lennert Slobbe

12.00

Lunch

13.00

Chirurgische handvaten in de
huisartsenpraktijk
Naomi Beks
Doseringen bij de obese patiënt, een
gewichtige zaak
Catherijne Knibbe
Zin en onzin bij desensibilisatie kuren
Paul van Daele

13.30

14.00

14.30

Thee
Uw spreekkamer van 2030!
Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit
Fors afvallen; DiRECT van je diabetes af!
Jaap Seidell

15.00

Thee

15.00

15.30

Genitale dermatologie in de
huisartsenpraktijk
Bart Nanninga
Broosheid in de geneeskunde
Awee Prins

15.30

16.00

16.30

Aperitief

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden
Het Congresbureau schrijft in op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier. Zij die zijn geplaatst
ontvangen hiervan een bevestiging; zij die niet meer kunnen worden geplaatst ontvangen hiervan bericht.
Bij schriftelijke annulering vóór 30 september 2019 worden de deelnamekosten minus € 50,-- administratiekosten gerestitueerd. Bij schriftelijke annulering ná die datum vindt geen restitutie plaats en bent/blijft u
het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Sprekers en voorzitters
N. Beks, huisarts, Medisch Centrum
Hilligersberg, Rotterdam

Prof. Dr. B.W. Koes, hoogleraar
huisartsgeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam

Dr. P.J. van den Berg, huisarts, Erasmus MC,
Rotterdam

Prof. Dr. J.S.E. Laven, hoogleraar gynaecologie,
Erasmus MC, Rotterdam

Prof.dr. P.J.E. Bindels, huisarts, hoofd afdeling
huisartsgeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam

Prof. Dr. A.J. van der Lely, hoogleraar
endocrinologie, Erasmus MC, Rotterdam

A. Brinks, huisarts, Amsterdam

P.B. Nanninga, dermatoloog, ZBC Dermatologie
Amsterdam

Prof. Dr. W.W. van den Broek, hoogleraar
evidence based medisch onderwijs, psychiater,
Erasmus MC, Rotterdam
Dr. M.C.G.J. Brouwers, internist-endocrinoloog,
Maastricht UMC+, Maastricht
Drs. R.L. van Bruchem-Visser, internist
ouderengeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. P.L.A. van Daele, internist allergoloogimmunoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Prof. Dr. J.T. van Dissel, directeur van het
Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven
F. Incekara, arts onderzoeker radiologie en
neurochirurgie, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. S.C.E. Klein Nagelvoort-Schuit, internist
acute geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam
Prof. Dr. C.A.J. Knibbe, klinisch farmacoloog,
ziekenhuisapotheker, St Antonius Ziekenhuis,
Utrecht

Dr. W. Opstelten, huisarts, adjuncthoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde, Amsterdam
Dr. A.W. Prins, filosoof, Erasmus Universiteit,
Rotterdam
J.B.M. Rijkels-Otters, huisarts, Erasmus MC,
Rotterdam
Prof. Dr. Ir. J.C. Seidell, directeur
gezondheidswetenschappen, Amsterdam UMC
locatie VU, Amsterdam
Prof. Dr. S. Sleijfer, hoogleraar interne oncologie,
Erasmus MC, Rotterdam
Dr. L. Slobbe, internist-infectioloog, Erasmus MC,
Rotterdam
Prof. Dr. E.A.P. Steegers, hoofd afdeling
verloskunde en gynaecologie, Erasmus MCSophia, Rotterdam
Prof. Dr. M.C. Zillikens, internist-endocrinoloog,
hoofd Botcentrum, Erasmus MC, Rotterdam

Organisatie en informatie
Erasmus MC – Het Congresbureau
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Tel: 010 - 704 3881

Mw. Marie Louise Bot

Fax: 010 - 704 4737

m.bot@erasmusmc.nl

www.hetcongresbureau.nl

Inschrijfformulier
Ontwikkelingen in de Geneeskunde
31 oktober en 1 november 2019
Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de in de folder vermelde inschrijf- en annuleringsvoorwaarden en schrijft zich hierbij in voor de cursus. Hiertoe verleent zij/hij aan Het Congresbureau
een éénmalige machtiging het deelnamebedrag van haar/zijn rekeningnummer af te schrijven.
a.u.b. invullen in blokletters

m/v

Naam, initialen
Voornaam
Adres
Postcode, woonplaats
Telefoon
E-mail
Houd mij in de toekomst via e-mail op de hoogte van deze cursus

BIG-registratienummer
(verplicht als u in aanmerking wilt komen voor
de accreditatiepunten)

Deelnamebedrag huisarts € 415,--

Deelnamebedrag AIOS € 265,-- *

na 9 september 2019 € 435,--		
na 9 september 2019 € 285,-		

IBAN (rekeningnummer)
Naam rekeninghouder
Woonplaats rekeninghouder

Datum

Handtekening

* alleen met bewijs dat u in opleiding bent

Erasmus MC - Het Congresbureau
mevrouw Marie Louise Bot
GK-gebouw
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Hier een
postzegel
plakken

