PROGRAMMA TWEEDAAGSE 2022
Back to basics
VRIJDAG 23 SEPTEMBER
9.00 - 11.30 uur

Rouwen doen we allemaal, maar hoe?

Hanneke van de Plassche is jarenlang als vrijwilliger verbonden aan Kinderhospice Mappa Mondo.
Daar vond zij het verrassend en inspirerend om te zien hoe kinderen omgaan met ziek zijn en de
dood. Zij leven voornamelijk in het hier & nu en zijn gericht op wat zij wel kunnen in plaats van wat
zij niet kunnen. Daarmee geven zij per definitie waarde aan elke dag. Maar ook zag zij de worsteling
van ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s om hun eigen leven vorm te geven en tegelijk veel zorg
en aandacht te hebben voor een kind dat ernstig ziek is.
Als huisarts staan we naast families die rouwen. Hoe steunen we het beste? Hoe ga je om met wat
het met jezelf doet? Hanneke geeft regelmatig nascholingen aan huisartsen en deelt haar ervaringen.

Wie ben ik | In Liefde Loslaten
Bjorn Visser neemt daarna het stokje over en zoomt in over hoe vaders rouwen. Hij verloor zijn te
vroeg geboren tweeling en scheef daarover het boek “Pappa’s rouwen ook”. Daarnaast richtte hij de
stichting Rouwkost op, waarin ouders die hun kind verloren elkaar kunnen ontmoeten.

Stichting Rouwkost – Voor ouders die een kind moeten verliezen
10.00 - 10.30 uur

Koffiepauze met iets lekkers

10.30 - 11.30 uur

Vervolg rouw

11.45 - 12.45 uur

ALV Coöperatie en Syntein

12.45 - 14.00 uur

Lunch

14.15 - 15.15 uur

Urologie

Ook mannen hebben last van hun hormonen. Vragen om het bepalen van testosteron komen steeds
vaker, wat doen we ermee? En wat zijn de verschillen van inzicht in behandeling van BPH tussen
urologen en de NHG standaard en waarom? Kom discussiëren met de uroloog Judith Evers van het
Maasziekenhuis.

15.15 - 16.30

Buitenactiviteit

Neem sportieve kleding mee! Tijdens buitenactiviteit drankje met een kleine snack

16.45 - 17.45

Plenaire sessie: duurzaamheid in de zorg

De groene dokter, de duurzame huisarts, een steeds grotere groep dokters maakt zich hard voor
nadenken over duurzame oplossingen in de zorg. Kunnen we wat doen? Moeten we wat doen?
En wat dan en hoe dan? Dennis Pot, huisarts en klimaatdokter, geeft een inspiratiesessie over wat
we kunnen betekenen. De specialisten zijn ook van harte welkom om deze lezing bij te wonen.

17.45 - 18.00

Socrates op sneakers

Tijdens de Dies kregen we een speeddate met elkaar, nu is het tijd voor verdieping. We geven een
korte introductie voor goede vragen volgens Socrates op sneakers, zodat je tijdens de borrel eens
een ander gesprek kan voeren.

18.00

Borrel

19.30

Diner en aansluitend discobowling/dansen

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
9.00 uur – 10.15 uur Plenaire sessie neurologie: het duizelt me..
Begint het je allemaal te duizelen na alle nieuwe informatie? Neuroloog Margot te Riele weet alles
van vertigo en geeft tips en trics voor in de huisartsenpraktijk. Daarnaast een korte update over de
aandachtsgebieden van de nieuwe neurologen door Ilja Bot en Margot te Riele.
10.15 uur – 11.15 uur
Plenaire sessie kinderorthopedie: spoedspreekuur
Wat ziet de kinderorthopeed zoal op zijn spoedspreekuur? Hoe herken je epifysiolyse, bacteriële
artritis en op wat voor termijn moet een orthopeed (of traumatoloog?) een kind zien bij traumatologie? De kinderorthopeed Arno ten Ham brengt ons weer op de hoogte nu alle kinderen weer
lekker met elkaar spelen na de corona-pandemie.

11.15 - 11.30 uur

Koffie en wat lekkers

11.30 – 13.00 uur

Plenaire sessie kindergeneeskunde: het spugende kind

Na een paar jaar in relatieve isolatie zijn nu alle (kleine) kinderen weer met elkaar aan het spelen en
steken elkaar heerlijk aan. Dan spugen ze alles eruit en weigeren ze te drinken. Wanneer is het tijd
om het niet meer aan te kijken en af te doen met advies van thuisarts.nl? Wat zien de kinderartsen
op hun spreekuur? Wanneer wel of niet insturen? Kinderartsen Liselotte Bijker en Renée van
Piggelen praten ons bij.

13.00

Afsluiting en lunch

