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18 t/m 20 mei 2022
Bergen aan Zee

Innovatie, onbegrepen klachten, samenwerking en andere
actuele thema’s in de gezondheidszorg

Dit driedaagse nascholingsprogramma is samengesteld voor- en door huisartsen en
medisch specialisten rondom innovatieve behandelingen van veel voorkomende

ziektebeelden, onbegrepen klachten gerelateerd aan psychisch trauma,
samenwerking tussen verschillende vakgebieden en andere actuele thema’s in de

gezondheidszorg

De deelnemende artsen zijn allen fanatieke sporters, voor het overgrote deel
fervente kitesurfers, die op basis van hun expertise en passie ook hun bijdrage

leveren aan dit congres. Tijdens het congres wordt de ochtend besteedt aan
nascholing, om na een stevige lunch samen het water op te gaan of andere sportieve

activiteiten te ondernemen in de prachtige omgeving van Bergen aan Zee. De dag
wordt afgesloten met een gezamenlijk borrel en diner op het strand.

De visie achter de bijscholing is dat het samenbrengen van professionals met een
gedeelde passie zal leiden tot een sterkere kennisoverdracht en een beter netwerk.
De missie is om daarbij iedere deelnemer een onvergetelijke ervaring te geven, en

daarmee deze kennis te borgen.

Inhoudsopgave:

blz 2: Programma per dag

blz 3: Dag 1, Innovatieve behandelingen bij veel voorkomende aandoeningen

blz 6: Dag 2, Late gevolgen van seksueel geweld – bewustwording en handvatten

blz 9: Dag 3, Samenwerking tussen eerste en tweede lijn
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Programma per dag

Woensdag 18 mei 2022:
Duurzaamheid en innovatieve behandelingen (3 uur)

08:30 - 09:00

09:00 - 09:15

09:15- 10:15

10:15 - 11:15

11:15 - 11:45

11:45 - 12:45

12:45

Inloop en inschrijving

Opening door de voorzitter

Klimaatverandering, in crisis in de mondiale gezondheidszorg - René van den Berg

Intra-arteriële behandeling herseninfarct, een Nederlands succesverhaal - Geert Lycklama

Pauze

Somnologie, herkenning en behandeling van slaapstoornissen  - Nienke Miltenburg

Lunch, gevolgd door sportief gezamenlijk programma en diner

Donderdag 19 mei 2022:
Late gevolgen van seksueel geweld – bewustwording en handvatten voor artsen (3  uur)

08:45 - 09:00

09:00 -10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30

Opening door de voorzitter

Deel 1 - Sabrina van den Tillaart, Marjan Drenth, Milou Bekker

Pauze

Deel 2 - Sabrina van den Tillaart, Marjan Drenth, Milou Bekker

Lunch, gevolgd door sportief gezamenlijk programma en diner

Vrijdag 20 mei 2022: Samenwerking tussen 1e en 2e lijn (3 uur)

08:45-09:00

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-11:30

11:30- 12:30

12:30

Opening door de voorzitter

De medisch specialist in de huisartsenpraktijk: het begint met samenwerking en goede diagnostiek - Hans ten Hoopen

Samen opereren - Martijn Meijs

Pauze

Hoe depressie te herkennen en te behandelen in de eerste en tweede lijn - Angela Carlier

Afsluiting van het congres gevolgd door lunch en sportief gezamenlijk programma
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TOTAAL AANTAL UREN NASCHOLING: 9 UUR

Dag 1: Duurzaamheid en innovatieve behandelingen
Na de opening van het congres staat het thema duurzaamheid en innovatie centraal.
De klimaatverandering heeft ook grote gevolgen voor de mondiale gezondheidszorg.

Door een visie te ontwikkelen en implementeren op het terrein van duurzaamheid
dragen we bij aan een houdbare toekomst die verder gaat dan de zorg alleen.

Huisarts René van den Berg beschrijft de impact van de klimaatverandering op de
mondiale gezondheidszorg en vergroot op interactieve wijze de bewustwording over

duurzaamheid binnen het ziekenhuis en de huisartsenpraktijk.
Interventie radioloog Geert Lycklama licht toe hoe de zorg voor ischemische beroerte

is veranderd, mede door Nederlands wetenschappelijk onderzoek, en wat dit
betekent voor de huidige medische praktijk. Neuroloog en somnoloog Nienke

Miltenburg zal hierna toelichten wat de impact is van slaapstoornissen en welke
onderzoeken en innovatieve behandelingen nu mogelijk zijn

René van den Berg:
Klimaatverandering, een crisis in de mondiale gezondheidszorg

Inhoud lezing:
De verwachte effecten van klimaatverandering op de gezondheid zijn over de hele
wereld gigantisch. Niet alleen in de toekomst maar ook nu al zijn er directe gevolgen
van extreem hoge temperaturen in de vorm van morbiditeit en mortaliteit door
heatstrokes. Toename in bosbranden zorgen voor slechtere luchtkwaliteit en daarbij
behorende respiratoire ziekten. Veranderd klimaat geeft verschuiving van
endemische gebieden van infectieuze ziekten. Maar net zo belangrijk geven
weersextremen door overstromingen en droogtes acute crisis in lokale
voedselvoorziening en grote migratiestromen met daarbij behorende achteruitgang in
basale gezondheid.
Ondertussen is de gezondheidszorg met een carbon footprint van 5-10% van de
mondiale uitstoot een serieuze vervuiler. Ziekenhuizen, waaronder de
operatiekamers, zijn grootverbruikers van energie en materiaal en produceren veel
afval.
In deze presentatie volgt een overzicht van de effecten van klimaatverandering op
global health, en hoe de klimaatcrisis een gezondheidscrisis is op meerdere vlakken.
Met deze lezing wordt jullie kennis over de impact van de klimaatverandering op de
gezondheid vergroot. In welke factoren zit de grootste uitstoot en hoe kun je deze
zelf verminderen op micro en macro niveau. Er worden praktische tips besproken
over hoe je de (professionele) footprint van jezelf en omgeving kunt verkleinen.
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Daarnaast is er een overzicht van maatregelen die specifiek op de operatiekamer en
in de huisartsenpraktijk geïmplementeerd kunnen worden.
Middels stellingen, een mentimeter en discussie  zal het een interactieve presentatie
worden. Wij moeten en kunnen tenslotte ons steentje bijdragen om te voorkomen dat
we straks in Twente aan zee kunnen kitesurfen!

Voor elke zorgverlener is dit onderwerp om twee redenen relevant. Ten eerste om
een strategie te ontwikkelen om met het beschreven effect op de gezondheidszorg
om te gaan. Ten tweede om als zorgverlener het vliegwiel aan te slingeren om de
negatieve bijdrage van de gezondheidszorg aan global warming en onze carbon
footprint te minimaliseren.

Leerdoelen:

● Begrip van effect van klimaatverandering op global health vergroten.
● Kennis over het (zelf) verminderen van de uitstoot vergroten
● Praktische toepassing en tips: hoe verduurzaam je praktijk of ziekenhuis en

draag je daarmee je steentje bij in de strijd tegen de klimaatcrisis en een
verbetering van de algemene gezondheid

Leermiddelen:
Door middel van een plenaire lezing ondersteund door een presentatie wordt de
algemene kennis over de impact van klimaatverandering op de gezondheid vergroot.
Daarbij zullen we praktische tips aanreiken om je eigen
(professionele/werkgerelateerde) footprint te verkleinen op micro en macro niveau.
Ook zullen de mentimeter en stellingen voor discussie aanbod komen voor een
interactieve presentatie.

Daarnaast kunnen deelnemers in groepjes aan de slag over welke maatregelen op
de eigen werkplek genomen kunnen worden en welke concrete acties hierin
geformuleerd kunnen worden.

Spreker:
René van den Berg is huisarts en huisarts opleider in Den Helder. Geneeskunde was
zijn tweede studie. Hij heeft daarvoor de studie Mileuhygiëne volbracht aan
Wageningen Universiteit. Zijn interesse in duurzaamheid en milieu stamt al van die
tijd.
Hij heeft als commissielid van de Warffum commissie, in samenwerking met
specialisten uit de tweede lijn, 5 jaar lang nascholingen voor en door huisartsen
verzorgd.

Disclosures:
Geen.
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Geert Lycklama
Intra-arteriële behandeling herseninfarct –

een Nederlands succesverhaal

Inhoud lezing:
Ischemische beroerte is een belangrijke oorzaak van overlijden en handicap in
Nederland. Tussen 2011 en 2015 heeft een consortium van Nederlandse
ziekenhuizen een belangrijke bijdrage geleverd aan de wereldwijde implementatie
van intra-arteriële therapie van herseninfarct (IAT), door in Nederlandse centra
enkele ‘pivotal trials’ uit te voeren. In de lezing wordt de aanloop naar deze trials
beschreven, en wordt beschreven hoe deze randomized trials een radicale
verandering hebben veroorzaakt in de behandeling van de ischemische beroerte.
Voor elke zorgverlener die wel eens te maken heeft met patiënten met een beroerte
(variërend van huisarts tot aan verzekeringsarts) is het nuttig de achtergronden te
horen van de belangrijkste innovatie in beroertezorg van de afgelopen 20 jaar.
Daarnaast is de manier waarop deze verandering tot stand gekomen is een mooi
voorbeeld van implementatie van ‘evidence based medicine’.

Leerdoelen:
Maak de leerdoelen concreet, bijvoorbeeld mbv de volgende punten

● Begrip van moderne beroertezorg vergroten
● Kennis over acute behandeling van het herseninfarct vergroten
● Praktische toepassing van deze kennis om beter te begrijpen hoe zorg

middels ‘clinical evidence’ continue verandert

Leermiddelen:
Het betreft een presentatie waarin enerzijds een overzicht van de Nederlandse
studies naar endovasculaire behandeling van het herseninfarct wordt gegeven,
geplaatst in het perspectief van de ontwikkelingen op dat gebied in de decennia
daarvoor. Anderzijds de visie vanuit de eerste lijn: in hoeverre zijn de huisarts
standaarden aangepast aan de veranderingen rondom de beroerte patiënt in het
ziekenhuis. Omdat het publiek multidisciplinair is, wordt het onderwerp meer in de
breedte behandeld, dan dat de focus ligt op wetenschappelijke details. Gestreefd
wordt naar een interactieve voordracht, met voldoende ruimte om tijdens de
voordracht te reflecteren met het publiek.
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Spreker:
Geert Lycklama is neuro radioloog in Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag.
Sinds 2008 is hij actief als onderzoeker in het veld van de endovasculaire
behandeling van het herseninfarct.
Zijn eerdere ervaringen op het gebied van onderwijs geven bestaan uit lokaal en
landelijk onderwijs voor verpleegkundigen, AIOS en medisch specialisten (zowel in
Nederland als in het buitenland). In totaal betreft het ruim 100 voordrachten. Hij is
jaren lid geweest van het bestuur van de onderwijscommissie van de Nederlandse
Vereniging van Radiologie (NvvR).

Disclosures:
Geen

Nienke Miltenburg
‘Sleep Well’

Inhoud lezing:
De lezing zal gaan over slaap en de verschillende slaapstoornissen die er zijn.
Slaap is voor elke arts en elk specialisme relevant. Huisartsen zien uiteraard veel
patiënten met slaapproblemen, maar ook bij medisch specialisten kunnen bepaalde
slaapproblemen tijdens het spreekuur naar boven komen of is het bijvoorbeeld
relevant voor een behandeling of een patiënt een bepaalde slaapstoornis heeft.
Het vormt ook een maatschappelijke probleem door bijvoorbeeld ziekmeldingen en
auto-ongelukken als gevolg van onvoldoende slaap. Tijdens de voordracht wordt
eerst uitleg gegeven over slaap in het algemeen, zoals hoe de slaapcyclus eruit hoort
te zien, welke mechanismen er meespelen, hoeveel slaap je nodig hebt en waarom.
Daarna wordt stilgestaan bij de verschillende oorzaken van insomnie (slapeloosheid)
en hypersomnie (overmatige slaperigheid).
De verschillende slaapstoornissen die specifiek besproken worden zijn
psychofysiologische insomnie, delayed sleep phase disorder, non-REM parasomnie,
REM parasomnie, restless legs syndroom,  slaap apnoe syndroom (OSAS) en
narcolepsie.
Aan de hand van voorbeelden zal de symptomatologie verduidelijkt worden en wordt
besproken welke slaaponderzoeken er zijn om de diagnoses te stellen.
Tevens zullen de behandelingen van de verschillende slaapstoornissen aan bod
komen.

Leerdoelen:
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Kennis over slaap, slaapstoornissen, diagnostiek en (innovatieve) behandeling te
vergroten.

Leermiddelen:
De plenaire lezing, ondersteund door een powerpoint presentatie, zal op interactieve
wijze plaatsvinden. Naast kennisoverdracht is er de gelegenheid voor het inbrengen
van casuïstiek uit ieders eigen praktijk teneinde de zorg rondom slaapproblemen te
verbeteren.

Sprekers:
Nienke Miltenburg is werkzaam als neuroloog/somnoloog in het zaans medisch
centrum en tevens verbonden aan het slaapwaakcentrum aldaar. Haar werk bestaat
uit poli werkzaamheden op zowel de neurologie poli als de somnologie poli en verder
in de kliniek, op de spoedeisende hulp als neuroloog. Zij zal vanaf 1 april werkzaam
zijn in het Acibadem medical center.

Disclosures:
Geen
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Dag 2: Late gevolgen van seksueel geweld – bewustwording en
handvatten voor artsen

De tweede ochtend van het congres is vormgegeven als een mini symposium
rondom klachten (met name van buik en bekken) in relatie tot seksueel geweld.

Uroloog Milou Bekker, gynaecoloog Sabrina van den Tillaart en MDL-arts Marjan
Drenth lichten dit thema, dat van maatschappelijk groot belang is, vanuit

verschillende specialismen toe.
Door middel van dit symposium wordt de kennis over dit thema vergroot en worden

praktische vaardigheden geleerd om dit bespreekbaar te maken in een
verscheidenheid van klinische situaties.

Milou Bekker, Sabrina van den Tillaart
en Marjan Drenth

Late gevolgen van seksueel geweld –
bewustwording en handvatten voor artsen

Introductie en algemene kennis

22% van de nederlandse vrouwen heeft seksueel geweld meegemaakt en 53%
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds meer dan dertig jaar is bekend dat
seksueel misbruik niet alleen psychische, maar ook somatische gevolgen heeft. Op
gastrointestinaal terrein hebben patiënten met een geschiedenis van seksueel
misbruik een significant groter risico op klachten, vergeleken met de algemene
populatie. Ook op urologisch en gynaecologisch gebied is een relatie tussen
meerdere veel voorkomende klachten en seksueel geweld in het verleden bekend.
Ervaringen van seksueel geweld kunnen echter een impact hebben op alle vlakken
van de geneeskunde. Het is belangrijk dat artsen zich hiervan bewust zijn, signalen
kunnen herkennen en goed kunnen omgaan met vrouwen die seksueel geweld
hebben meegemaakt.

Bekkenbodemproblematiek en seksueel misbruik vanuit urologisch perspectief

Seksueel misbruik is geassocieerd met hevige emotionele reacties en gevoelens van
schaamte bij urogynaecologisch en endoscopisch onderzoek, wat kan leiden tot
vermijding en uitstel van behandeling. Patiënten melden misbruik zelden spontaan,
maar tijdig signaleren kan overbodig medisch handelen voorkomen en maakt het
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mogelijk de patiënt de juiste zorg aan te bieden. Voor patiënten met seksueel
misbruik in het verleden kan aandacht hiervoor belangrijk zijn voor de arts-patiënt
relatie. Deze relatie is de belangrijkste factor die de ervaring van de patiënt tijdens
het inwendig lichamelijk onderzoek beïnvloedt. Eerdere studies toonden
belemmeringen aan bij gynaecologen en urologen om naar seksueel misbruik te
vragen.
Er is een verband tussen urologische klachten en een voorgeschiedenis met
seksueel misbruik, vooral bij vrouwelijke patienten. Bij ruim een kwart van vrouwelijke
patienten met mictieklachten, defecatieklachten en of seksuele disfunctie is er sprake
van een seksueel misbruik in de voorgeschiedenis. In een model wordt gesteld dat er
twee belangrijkste wegen zijn die seksueel misbruik relateren aan urologische
klachten. De eerste route verloopt via de bekkenbodem. De tweede route is de
directe response van het centrale zenuwstelsel naar de blaas als reactie op stimuli,
via het corticotrophin releasing factor (CRF). CRF wordt gevonden in gebieden van
het centrale zenuwstelsel die reageren op stress. CRF neemt toe bij angst en onder
andere na seksueel misbruik. CRF wordt ook gevonden in gedeelten van het centrale
zenuwstelsel die invloed hebben op de mictie. Epidemiologische en case-control
studies leggen een relatie tussen seksueel misbruik en bekkenbodemklachten.
Bekkenbodemklachten zijn een van de oorzaken van obstructieve mictie bij vrouwen.
Langdurige obstructieve mictie leidt tot een overactieve blaas. Er lijkt een duidelijke
rol voor traumatherapie alsmede bekkenbodemfysiotherapie in de behandeling van
de klachten.
Bijna 70% van de Nederlandse urologen vragen hun vrouwelijke patiënten altijd naar
seksueel misbruik. Degenen die niet standaard vragen, doen het wel wanneer een
patiënt lijdt aan buikpijn (78%) of aan urgency / frequency klachten (62%). Hoewel de
Nederlandse urologen vaak vragen naar seksueel misbruik, onderschatten ze de
prevalentie hiervan. Zij schatten de prevalentie op 10% of minder. In tegenstelling tot
bij seksueel misbruik, vraagt slechts 6% van de urologen al hun vrouwelijke patiënten
naar vrouwelijke seksueel disfunctioneren.
Artsen moeten niet aarzelen om te informeren naar seksueel misbruik, want het is
relevante informatie voor het kiezen van de beste behandeling opties voor de patiënt.
Studies tonen aan dat patiënten met seksueel misbruik vinden het geen probleem als
de arts naar seksueel misbruik informeert.
Tijdens de lezing zullen gesprekstechnieken worden geoefend in het informeren naar
een negatieve seksuele ervaring in het verleden.

Impact van seksueel geweld voor de gynaecologische praktijk
(Bronnen: Seksueel geweld; impact voor de gynaecologische praktijk, K.M.
Paarlberg, Reproductieve geneeskunde, gynaecologie en obstetrie anno 2009.
Signaleren en benadering door de huisarts van seksueel misbruik bij volwassenen,
Prof. dr. Toine Lagro-Janssen, centrum voor seksueel geweld 2020.)
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Uit een Scandinavische studie in 2003 bleek dat de meeste vrouwen (92–98%) hun
verleden van seksueel misbruik niet met hun gynaecoloog besproken tijdens het
laatste gynaecologische consult. Aan 0,6–1,1% van de vrouwen had de gynaecoloog
bij het laatste consult expliciet naar seksueel misbruik gevraagd. Daarnaast had
0,4–1,1% van de vrouwen het misbruik bij het laatste bezoek spontaan vermeld.
Slechts 1–2% van de vrouwen zei dat haar gynaecoloog al op de hoogte was van het
misbruik in de voorgeschiedenis. Dit betekent dus dat de gynaecoloog in 9 van de 10
gevallen niet op de hoogte is van het seksueel geweld in de voorgeschiedenis.
Vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt, hebben vaker gynaecologische
klachten. Veel misbruikte vrouwen hebben een verstoorde lichaamsbeleving,
waardoor klachten op ongebruikelijke wijze geformuleerd kunnen worden en/of het
lichamelijk onderzoek bemoeilijkt.
Klachten bij kinderen:
bij corpora aliena, vulvaire hematomen, SOA, recidiverende uwi, obstipatie en
chronische buikpijn moet aan seksueel misbruik gedacht worden. Deze klachten,
behalve de SOA bij kinderen > 1 jaar, hebben meestal een andere oorzaak.
Klachten bij volwassenen:
Seksuele functiestoornissen, zoals dyspareunie, angst, afkeer van seksualiteit.
Geestelijke condities die door het seksueel geweld zijn ontstaan kunnen hieraan ten
grondslag liggen (zoals angststoornis, PTSS, dissociatieve stoornis, alcohol- of
drugsmisbruik, stemmingsstoornis, conversie, somatisatiestoornis,
persoonlijkheidsstoornis, psychose) of de psychofarmaca hiervoor (SSRI’s,
antipsychotica).
Cyclusstoornissen: een onderzoek uit 2006 onder huisartsen liet zien dat
cyclusstoornissen in het algemeen bij 47% van misbruikte vrouwen voorkwam vs
30% bij niet-misbruikte vrouwen, dysmenorroe 43% vs 28%, hevig bloedverlies
kwam ook 2x zoveel voor bij misbruikte vrouwen.
Fluor vaginalis: het gaat hier dan meestal om angst, somatisatie en herbeleving, bij
medisch gezien fysiologische fluor.
Rondom zwangerschap en geboorte: ongewenste zwangerschap, abortus,
vaginisme, verzoek om primaire sectio, paniek bij de partus (machteloosheid,
herbelevingen).
Chronische buikpijn – dit wordt door de MDL-arts besproken.
Een drietal casus uit de gynaecologische praktijk zullen besproken worden.

1. Dissociatie + conversie bij gynaecologisch onderzoek
2. Negeren van cervixcarcinoom
3. ‘Ik heb het achter me gelaten’

Chronisch buikpijn – relatie met seksueel geweld in het verleden
Lezing door de MDL-arts
In voorbereiding
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Traumatische ervaring in de gezondheidszorg

Een bijzondere vorm van misbruik die belangrijk is om te bespreken is de
traumatische ervaring in de gezondheidszorg. Een voor de patiënte traumatische
situatie kan evident zijn, zoals in een levensbedreigende spoedsituatie, maar kan ook
een gangbare gebeurtenis zijn, waarbij de arts en/of verpleegkundige de indruk heeft
dat er niets ongewoons aan de hand is, terwijl de patiënt deze als beangstigend,
beledigend en/of niet respectvol kan beleven. Het fenomeen dat patiënten het idee
hebben dat hen met opzet geestelijk of lichamelijk pijn aangedaan wordt of dat men
denkt dat hun lichaam wordt beschadigd voor andermans doeleinden, wordt
‘misbruikervaring in de  gezondheidszorg’ genoemd. In een Zweedse studie
rapporteerden 11% van de vrouwen deze ervaring en binnen deze groep kwam
seksueel misbruik in het verleden 3x zo vaak voor als in een controlegroep.
Voor alle artsen is het belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn.

Handvatten voor artsen

Vragen naar een verleden van seksueel geweld, goede manieren van reageren bij
een bevestigend antwoord, hoe lichamelijk onderzoek uit te voeren en het
organiseren van eventuele vervolghulp zullen worden besproken en geoefend.

De deelnemers worden uitgedaagd om na te denken over mogelijkheden om in hun
eigen ziekenhuis de zorg voor vrouwen die in het verleden seksueel geweld hebben
meegemaakt te verbeteren.

Leerdoelen:
● Bewustwording van de prevalentie van seksueel geweld in de vrouwelijke

patientenpopulatie
● Begrip van het effect van seksueel geweld op somatische klachten

vergroten
● Kennis over het herkennen van signalen van seksueel geweld als

onderliggende oorzaak van klachten vergroten
● Praktische toepassing; oefenen met het bespreekbaar maken van

seksueel geweld

Leermiddelen:
Allereerst zullen de leerdoelen benoemd worden, waarna afwisselend lezingen en
interactieve oefeningen zullen plaatsvinden, aangevuld door casuistiek plenair
bespreken en daarna in kleine groepen gesprekstechnieken oefenen.
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Sprekers:
Dr. Milou Bekker is uroloog in het Bravis ziekenhuis te Bergen op Zoom/Roosendaal.
Zij is daar nu reeds 5 jaar werkzaam. Voor haar opleiding heeft zij
promotieonderzoek gedaan naar het effect van incontinentie op seksualiteit alsmede
wetenschappelijk onderzoek verricht naar relatie van seksueel misbruik bij
bekkenbodemklachten.
Eerdere ervaringen op het gebied van onderwijs geven bestaan uit lezingen geven
aan collega's alsmede verpleegkundigen en bekkenbodemfysiotherapeuten.

Dr. Sabrina van den Tillaart is sinds 6 jaar Gynaecoloog in het IJsselland Ziekenhuis
in Capelle aan den IJssel. Bij de werkzaamheden behoort het opleiden van ANIOS,
AIOS, Tropenartsen, Verloskunde Artsen en co-assistenten. In het verleden heeft zij
onderwijs over de Gynaecologie & Obstetrie gegeven aan verpleegkundigen in
opleiding en aan huisartsen.

Marjan Drenth is opgeleid als Maag darm lever arts en is momenteel
werkzaam in de Corona-gerelateerde zorg, en de zorg voor verstandelijk
gehandicapten. Zij is verantwoordelijk voor de begeleiding van co-assistenten
en de opleiding van verpleegkundig-specialisten en verpleegkundigen.

Disclosures:
Geen
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Dag 3: Samenwerking tussen eerste en tweede lijn

Op de derde ochtend staat de samenwerking tussen eerste en tweede lijn centraal:
psychiater Hans ten Hoopen en dermatoloog Martijn Meijs delen op inspirerende
wijze hun ervaringen als medische specialist in de eerste lijn waardoor niet alleen

kostenbesparend kan worden gewerkt maar ook diagnostiek en
behandelmogelijkheden vergroot worden. Psychiater Angela Carlier maakt inzichtelijk
hoe een depressie zich somatisch kan presenteren in zowel eerste als tweede lijn en

welke innovatieve behandelingen tegenwoordig mogelijk zijn op dit terrein.

Hans ten Hoopen
De medisch specialist in de huisartsenpraktijk:

het begint met samenwerking en goede diagnostiek

Inhoud lezing:
De gezondheidszorg heeft baat bij een optimale samenwerking tussen 1e en 2e lijn.
De mogelijkheid om als medisch specialist consultatie te bieden in de huisartspraktijk
is daarbij de meest directe vorm. Patienten kunnen zo op laagdrempelig wijze
hoogwaardige expertise aangeboden krijgen en de uitwisseling tussen huisarts en
specialist zorgt voor deskundigheidsbevordering over en weer.
De medisch specialist heeft daarnaast baat bij de uitgebreide kennis van de huisarts
over de brede maatschappelijke context rondom de patiënt die binnen de praktijk
bekend is.
Als psychiater is dit essentieel; het gaat immers niet om het vaststellen van een DSM
categorie maar om het helpen vaststellen van een beschrijvende psychiatrische
diagnose waarbij aanknopingspunten gevonden kunnen worden voor therapeutisch
handelen.
Een ziektebeeld is geen foto maar een film, veranderingen in de tijd vereisen daarbij
voortdurende bijstelling van diagnostiek en behandelbeleid.
Een oorzakelijke analyse kost tijd, tijd om de patiënt te leren kennen als persoon, als
partner in relaties, als lid van een familie, als lid van het arbeidsproces, kortom als
individu in een aantal contexten, zowel de klinische als de maatschappelijke.
Diagnostiek is daarnaast een dynamisch proces, waarin voortdurend
werkhypothesen worden geformuleerd, die door intensivering van het contact met
patiënt en diens naasten en door gerichte therapeutische interventies worden
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getoetst en bijgesteld. Daarbij is de huisarts een belangrijke bron van informatie en
advies die binnen deze setting optimaal kan worden ingezet.
Juist binnen de huisartspraktijk hoeft deze tijdsinvestering niet te leiden tot een
langere behandelduur of hogere kosten voor de behandeling, veelal kan deze juist
gereduceerd worden door de juiste diagnostische stappen aan het begin van het
proces.

Leerdoelen:
● Voordelen van samenwerking tussen medisch specialist en huisarts in de 1e

lijn toelichten
● Belang van zorgvuldige diagnostiek benadrukken
● Verschil tussen diagnostiek en categoriseren duidelijk maken
● Hoe de behandelduur zonder verlies van kwaliteit aanmerkelijk te reduceren

op basis van geïntegreerde diagnostiek

Leermiddelen:
De spreker zal door middel van een plenaire lezing zijn onderwerp toelichten en doet
dit zonder ondersteuning van een powerpoint om een rechtstreekse dialoog en
discussie op gang te brengen. Naast inhoudelijke informatie over hoe hij als
psychiater te werk gaat in de huisartsenpraktijk wordt de discussie gericht op de
meerwaarde van de medisch specialist is naast de praktijkondersteuner van de
huisarts.

Spreker:
Hans ten Hoopen is psychiater, momenteel werkzaam binnen de transculturele
psychiatrie. Hij was vele jaren opleider sociale psychiatrie bij GGZ Drenthe. Als
opleider verzorgde  hij binnen het Noordelijk opleidingsconsortium psychiatrie het
onderwijs sociale psychiatrie en gaf onderwijs en supervisie aan AIOS binnen de
stage sociale psychiatrie. Daarnaast is hij  psychotherapeut en supervisor client
centered psychotherapy.

Disclosures:
Geen
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Martijn Meijs
Samen opereren in de eerste lijn

Inhoud lezing:
De vraag naar zorg neemt toe en kosten stijgen. De incidentie van huidkanker groeit
met 7% per jaar.  Ziekenhuizen en medisch specialist zouden naar elkaar toe moeten
bewegen om de zorg duurzaam in te richten en daarbij kwaliteit en regie te
behouden.

De JZOJP (www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl) en ‘passende zorg gedachte’ die
volgens het hoofdlijnenakkoord is opgesteld onderstreept het volgende:
(kleine) chirurgische verrichtingen die wel specialistische zorg nodig hebben, maar
geen specialistische zorgomgeving, zouden ook in de eerste lijn door een medisch
specialist gedaan kunnen worden.
Dit blijkt in de praktijk goed te lukken wanneer het in nauwe samenwerking met de
huisarts gebeurt en met ondersteuning van een digitale community learning tijdens
het voor- en natraject. Deze zorg is passender voor de patiënt en mantelzorger
omdat deze dichter bij huis worden geholpen. Het faciliteert de kennisoverdracht
tussen de lijnen en tussen verschillende medisch specialismen (dermatologie,
(plastische) chirurgie). Het zorgt ook voor een scherpere triage en het levert al met al
efficiëntere zorg op die (dus) ook kostenbesparend is.

Leerdoelen:
● Kennis opdoen over het anderhalfde lijns initiatief “samen opereren”
● Het creëren van bewustwording over hoe dit initiatief kan passen in de

landelijke afspraken zoals JZOJP/passende zorg
● Besef vergroten over de noodzaak en mogelijkheid tot veranderingen in het

zorgpad van maligne en benigne huidtumoren
● De mogelijkheid tot community learning en efficiënte zorg door gezamenlijke

digitale triage begrijpen
● Consensus bereiken door middel van discussie met collega’s over passende

zorg via het voorbeeld van dit concept

Leermiddelen:
Plenaire lezing ondersteund door een powerpoint met interactieve multiple choice
vragen en plenaire discussie

Spreker:
Martijn Meijs is sinds 14 jaar dermatoloog en werkt in het BovenIJ ziekenhuis te
Amsterdam. In 2007 was hij oprichter van de vakgroep Dermatologie BovenIJ

http://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl
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ziekenhuis en is daarna 10 jaar vakgroepvoorzitter geweest. Hij is opgeleid tot
dermatoloog in het AUMC en studeerde daarvoor geneeskunde aan de
RUG/Groningen.
Hij is sinds 2018 betrokken bij en werkzaam voor Skinvision: dit betreft de
ontwikkeling en implementatie van een app gebruikmakend van AI en
teledermatologie voor de bestrijding van huidkanker. 2018-2019 was hij werkzaam in
Colombia om met Skinvision de haalbaarheid van deze technologie te verkennen.
Sinds 2016 is hij samen met Gijs van Couwelaar, plastisch chirurg ZGT,
initiatiefnemer van het concept PHIZI. Hij geeft regelmatig lezingen over innovatie die
raakt aan bovenstaande 2 innovatieve initiatieven.

Disclosures:
Initiatiefnemer concept Phizi: een initiatief waarbij vaste medisch specialisten van
gelieerde ziekenhuizen (in de vorm van bijvoorbeeld een dermatoloog en/of
plastisch chirurg) op vaste dagen in vaste huisartspraktijken werken om ‘one stop
shop’ patiënten chirurgisch te behandelen. Het voor- en natraject wordt zo veel
mogelijk in een digitale omgeving vormgegeven.

Angela Carlier
Hoe depressie te herkennen en te behandelen

in de eerste en tweede lijn

Inhoud lezing:
Deel 1 van deze lezing gaat over het herkennen van depressieve symptomen in de
1e en 2e lijn. Wereldwijd heeft ongeveer 4.4% van de populatie een depressieve
stoornis. Het is een ziekte met een zeer hoge ziektelast (top 4 van de wereld). Bij
ouderen (vanaf 55 jaar) komt depressie vaker voor dan bij volwassenen. Ook is bij
ouderen het risico hoger op een chronisch beloop van de depressieve stoornis.
Behandeling voor depressie is vaak effectiever als deze eerder in de behandeling
wordt gestart: hoe langer de klachten bestaan hoe moeilijker ze vaak te behandelen
zijn. In deze lezing worden uitingsvormen van depressie bij ouderen besproken. De
depressie wordt soms pas laat herkend. Vaak presenteren ouderen zich met
lichamelijke klachten waardoor zij in plaats van naar de psychiater eerst bij andere
medisch specialisten op het spreekuur komen.
Helaas blijkt behandeling voor depressie niet altijd effectief. Bij ouderen is men soms
huiverig om te behandelen vanwege hun leeftijd, somatische comorbiditeit en
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polyfarmacie. Daarom wordt in het tweede deel van deze lezing gesproken over
innovatieve behandelmethodes voor depressie waaronder rTMS in combinatie met
psychotherapie, esketamine en ECT.

Voor elke zorgverlener is dit onderwerp om twee redenen relevant. Ten eerste om
vroegherkenning van depressieve klachten te stimuleren en zo eerder de patiënt op
de juiste plek te krijgen. Depressieve stoornissen zijn dermate veel voorkomend dat
iedere specialist signalen en symptomen op zijn spreekuur kan herkennen en
daarmee completere zorg kan bieden aan zijn patiënten. Ten tweede om als
zorgverlener op de hoogte te zijn van nieuwe behandelvormen die in de afgelopen
jaren (verder) zijn ontwikkeld en om zo behandelperspectief na doorverwijzing te
kunnen geven.

Leerdoelen:
Begrip van veelvoorkomende uitingsvormen van depressie bij ouderen vergroten
Kennis over lichamelijke symptomen die kunnen voorkomen bij ouderen met een
ernstige depressieve stoornis.
Kennis over apathie vergroten en leren differentiëren tussen symptomen van apathie
bij depressie en het apathisch syndroom.
Daarmee vroegherkenning en tijdig juiste verwijzing in plaats van huidige stepped
care en daarmee risico op vertraging in de behandeling
Kennis over innovatieve behandelingen voor depressie uitbreiden

Leermiddelen:
Door middel van een plenaire lezing ondersteund met powerpoint zullen we in het
eerste deel aan de hand van twee vignetten de kennis over symptomen bij een
atypische uitingsvorm van een depressieve stoornis vergroten. Daarna zullen we
twee innovatieve behandelvormen van depressie bespreken waarna een plenaire
discussie zal volgen.

Spreker:
Angela Carlier is werkzaam als psychiater en onderzoeker bij Pro Persona. Zij werkt
bij een kliniek voor ouderenpsychiatrie en daarnaast bij het expertisecentrum voor
angst, dwang en PTSS. Zij is gepromoveerd op het onderwerp biomarkers en
elektroconvulsietherapie bij ouderen met een ernstige depressie. Daarnaast is zij
redactielid van De Jonge Psychiater en lid van het bestuur van de ouderenafdeling
van de NVvP. Haar werk bestaat ook uit het opleiden van arts-assistenten
psychiatrie, arts-assistenten geriatrie en co-assistenten.

Disclosures:
Geen


