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Programma ‘Winterzon’
Januari 2022

Leiderschap, innovatie, duurzaamheid, vitaliteit en andere
actuele thema’s in de gezondheidszorg
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blz 2: Programma per dag

blz 4: Dag 1, Medisch leiderschap

blz 8: Dag 2, Duurzaamheid in de zorg

blz 12: Dag 3 en 4, Zorg van de toekomst en vitaliteit
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Dit vierdaagse nascholingsprogramma is samengesteld voor- en door huisartsen en
medisch specialisten rondom medisch leiderschap, innovatie, duurzaamheid 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 op het prachtige eiland Tenerife. De dag wordt afgesloten

met een gezamenlijk diner in een van de vele restaurants die el Medano rijk is.

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.

Programma per dag

Woensdag 26 januari 2022: Medisch Leiderschap
(3,5 uur)

08:30-09:00

09:00-10:30

10:30-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00

Opening door de voorzitter

Leiderschap in actie - Frank Huismans en Daan Westenbrink

Pauze

Leiderschap in actie - Frank Huismans en Daan Westenbrink

Expeditie geneeskunde - Tom Piscaer en Niels Remmelzwaal

Lunch, gevolgd door sportief gezamenlijk programma en diner

Donderdag 27 januari 2022: Duurzaamheid in de zorg
(4  uur)

08:45-09:00

09:00-10:30

10:30-11:00

11:00-12:30

12:30-13:30

13:30

Opening door de voorzitter

Duurzaamheid in de zorg - Daniel Dijkstra, Richard Soetens

Pauze

Duurzaamheid in de zorg - Rene van den Berg, Eline Schievers

Flowstates continued - Roel Engel

Lunch, gevolgd door sportief gezamenlijk programma en diner
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Vrijdag 28 januari 2022: Zorg van de toekomst
(3,5 uur)

08:45-09:00

09:00-10:30

10:30-11:00

11:00-13::00

13:00

Opening door de voorzitter

Zorg van de toekomst - Marc Godfried, Gezina Oei, Marcel Weijers en Arjan Damen

Pauze

Zorg van de toekomst - Marc Godfried, Gezina Oei, Marcel Weijmer en Arjan Damen

Lunch, gevolgd door sportief gezamenlijk programma en diner

Zaterdag 29 januari 2022: Zorg van de toekomst (vervolg) en vitaliteit
(3 uur)

08:45-09:00

09:00-10:30

10:30-11:00

11:00-12:30

12:30

Opening door de voorzitter

Soma en psyche - nieuwe inzichten in de relatie tussen lichaam en geest (theorie en
klininische praktijk) - Alexander Klusman en Niels Tinga

Pauze

Soma en psyche - nieuwe inzichten in de relatie tussen lichaam en geest (implicaties
voor eigen omgang met grenzen) -  Alexander Klusman en Niels Tinga

Afsluiting, lunch
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Dag 1: Medisch Leiderschap

Na de opening van het congres staat het thema medisch leiderschap centraal.

Psychiater Frank Huismans en cardioloog Daan Westenbrink introduceren de
kernwadranten van Ofman als hulpmiddel om conflictsituaties te analyseren die zich
voordoen in de medische praktijk, waarbij deelnemers actief aan de slag gaan met
eigen casuïstiek. Daarnaast wordt met behulp van Aikido technieken ook op
non-verbale wijze gewerkt aan hoe medisch leiderschap kan worden vormgegeven.

Hierna zullen huisarts Niels Remmelzwaal en orthopedisch chirurg Tom Piscaer een
introductie geven in expeditie-geneeskunde. Dit is bij uitstek het terrein waar artsen
leiderschap moeten tonen in onverwachte situaties en hun handelen op
pragmatische maar doortastende wijze moeten uitvoeren, en daarbij gebruik moeten
maken van gelimiteerde bronnen.

Frank Huismans en Daan Westenbrink: Leiderschap in actie

Inhoud lezing:
Medisch leiderschap is onderdeel van de CanMeds kerncompetenties, en bestaat uit
verschillende domeinen (http://platformmedischleiderschap.nl/rml-2/). Het hanteren
van conflictuaties komt in meerdere domeinen terug, waaronder voorbeeldgedrag,
verantwoordelijkheid nemen, coachen/aansturen en verbinden.
We presenteren de theorie van de kernkwadranten in een theorie waarmee we
kunnen verklaren hoe de kernkwaliteiten van een persoon een valkuil kunnen
vormen in conflictsituaties. We bespreken een praktische techniek om dit te
analyseren – de kernkwadranten van Daniel Ofman -  die kan worden gebruikt bij
conflictresolutie in het kader van Leiderschap.
De kernkwadranten analyse zal worden toegepast op een eigen conflictsituatie uit de
dagelijkse praktijk van de deelnemers.
Aansluitend gaan we hier dynamisch mee aan de slag gaan door het in een aikido
vorm te vertalen. Frank zal de aikido techniek en achtergrond toelichten, in de
volgende stappen: 1. Contact maken 2. Verplaatsen 3. Plaatsen 4. Actie uitvoeren.

Leerdoelen:
● Begrip van praktisch leiderschap vergroten, door het zowel te bespreken als

functioneel uit te werken en het vorm te geven in de ruimte
● Kennis over de kernkwadranten theorie van Daniel Ofman leren en dit

combineren met eeuwenoude principes uit de Japanse krijgskunst

http://platformmedischleiderschap.nl/rml-2/
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● Praktische uitwerking van deze theorieën op de conflicten in de dagelijkse
praktijk, om zo meer inzicht te krijgen in de eigen valkuilen als leider.

● Praktische toepassing van aikido om meer begrip over genoemde theorieën te
bereiken en te koppelen aan een experiëntiële ervaring.

Leermiddelen:
Na een powerpoint presentatie met een introductie van de theorie zullen de
deelnemers in tweetallen uiteen gaan om een eigen conflict te bespreken en uit te
werken in kernkwadranten en dit vervolgens plenair inbrengen.
We zullen de principes van zowel de kernkwadranten leer als van aikido hierop
toepassen. De deelnemers zullen in stapjes, een aikido techniek leren, die symbool
staat voor het conflict of het probleem dat voor ligt.

Sprekers:
Frank Huisman is werkzaam als psychiater en waarnemend geneesheer directeur bij
GGZ Rivierduinen in Leiden. Hij beoefent al langer Aikido als lid van het Aikido
Centrum Leiden, niveau eerste Dan.
Zijn werk bestaat tevens uit het opleiden van AIOS psychiatrie, onderwijs aan
co-assistenten, aan het geven van onderwijs aan de organisatie op het gebied van
wetgeving en incidenteel het geven van aikido clinics aan collega’s of
arts-assistenten.

Disclosures:
Geen

Daan Westenbrink is werkzaam als cardioloog en klinisch farmacoloog in het
universitair medisch centrum Groningen. Als hoofd van de klinische cardiologie is hij
lid van het managementteam. Zijn dagelijkse werk bestaat uit het begeleiden van
co-assistenten, arts-assistenten wel en niet in opleiding tot specialist.  Daarnaast
geeft hij leiding aan verschillende onderzoeksprojecten en begeleidt hij meerdere
promovendi van verschillende nationaliteiten en achtergronden. Hij geeft regelmatig
colleges voor bachelor en masterstudenten geneeskunde en biomedische
wetenschappen. Daarnaast geeft hij regelmatig wetenschappelijke lezingen op
internationale congressen.

Disclosures:
Consulting fees from Boehringer Ingelheim, Novartis, Astra Zeneca.
Research grants: Siemens, Bristol-Myers Squibb
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Niels Remmelzwaal en Tom Piscaer: Een introductie in wilderness- en
expeditie geneeskunde; voorbereidingen, exotische casuïstiek en
expertise in veel voorkomende letsels van het bewegingsapparaat

Inhoud lezing:
Arts ben je ook op reis, en hierdoor kan je in onverwachte situaties voor moeilijke
beslissingen komen te staan die het uiterste van je medische leiderschap vergen.
Hoe handel je als er een beroep op je wordt gedaan in een gebied met weinig
middelen voorhanden?
Wilderness en expeditie geneeskunde leert je hoe je adequaat kan voorbereiden om
veel voorkomende aandoeningen en letsels te beoordelen en te behandelen. In deze
nascholing gaan we naast de algemene introductie van het subspecialisme in op de
behandeling van hypo- en hyperthermie en het samenstellen van een medische kit
voor een optimale voorbereiding. Vervolgens presenteren wij een quiz hoe globaal te
handelen bij exotische trauma’s, in het bijzonder kwallen/zeeanemonen, bliksem
letsels, insecten en slangenbeten.
Tenslotte behandelen we veel voorkomende letsels aan het bewegingsapparaat in
buitengebieden die ontstaan met met sporten en expedities.
Een deel hiervan zullen overbelastingsblessures zijn welke vaak goed uitgesteld
behandeld kunnen worden. Echter een deel van de blessures zullen een beter
resultaat hebben als ze ter plekke kunnen worden behandeld.
Van deze letsels zullen we er een paar uitlichten welke  relatief veel voorkomen,
onder andere de schouderluxatie, patellaluxatie en de enkelluxatie zullen specifiek
worden behandeld. Hierbij zullen functionele  anatomie, complicaties en repositie
technieken worden geleerd ondersteund door hands-on onderwijs.
Tevens zullen de algemeen stabiliserende technieken en de behandeling van (open)
fracturen worden besproken, oa SAM splint gebruik.

Leerdoelen:

● Begrip ontwikkelen in goed voorbereid zijn om adequaat medisch te kunnen
handelen in “remote areas” met weinig middelen (medische kit)

● Kennis vergroten over meest recente inzichten in hypo- en hyperthermie
● Globale kennis vergroten over exotische casuïstiek in het buitenland
● Inzicht vergroten en praktische toepassing van technieken om invaliderende

letsels van het bewegingsapparaat te verhelpen zoals luxaties en open
fracturen. Gebruik leren maken van SAM plints voor fractuur stabilisatie, door
middel van oefenen op elkaar

Leermiddelen:

Plenaire lezing ondersteund met powerpoint, interactieve quiz met mogelijkheid voor
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plenaire discussie. Onderling oefenen met het plaatsen van SAM splints.

Sprekers:
Niels Remmelzwaal is praktijkhoudend huisarts in Castricum. Hij was 5 jaar
bestuurslid van de Warffum Commissie, en incidenteel betrokken bij het Top Zorg
congres, alsmede actief in andere nascholingen die werden uitgevoerd met
combinaties van huisarts en medisch specialist.
Hij heeft uitgebreide bestuurservaring op de HAP Beverwijk, en doceert
gesprekstechnieken aan triage assistentes.

Dr. Tom Piscaer is Sport-orthopedisch chirurg - Traumatoloog in het Erasmus MC
met als aandachtsgebieden sport gerelateerde heup en knieletsels.  Hij heeft
meerdere nationale en internationale fellowships gehad en gepromoveerd op
beeldvorming van vroege kraakbeen afwijkingen. Zijn onderwijservaring bestaat uit
dagelijkse opleiding van orthopedisch chirurgen, studenten geneeskunde en
studenten TU Delft. Hij heeft velerlei nascholing en cursussen  gegeven aan
orthopedisch chirurgen, huisartsen, fysiotherapeuten en radiologen.

Disclosures:
Geen
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Dag 2: Duurzaamheid in de gezondheidszorg

De tweede ochtend van het congres heeft als thema duurzaamheid; de
klimaatverandering heeft immers 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, HAIO Eline Schievers en anesthesiologen Daniel
Dijkstra en Richard Soetens beschrijven de impact van de klimaatverandering op de
mondiale gezondheidszorg en presenteren hun visie op duurzaamheid binnen het
ziekenhuis en de huisartsenpraktijk.
Als lichte tegenhanger voor de dag neemt uroloog Roel Engel ons tot slot mee in de
wetenschap van 'flowstates', hoe worden deze gecreëerd en in welke mate zijn
(extreme) sporten een goede manier om deze te begrijpen, zowel individueel als op
groepsniveau.

Daniel Dijkstra, Richard Soetens, Eline Schriever en 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.
Wij zullen met deze lezing jullie kennis over de impact van de klimaatverandering op
de gezondheid vergroten. In welke factoren zit de grootste uitstoot en hoe kun je
deze zelf verminderen op micro en macro niveau. We zullen praktische tips
bespreken hoe je de (professionele) footprint van jezelf en omgeving kunt verkleinen.
Daarnaast geven wij een overzicht van maatregelen die specifiek op de
operatiekamer en in de huisartsenpraktijk geïmplementeerd kunnen worden.
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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

● Kennis over inhalatie anesthetica als broeikasgassen vergroten.
● Kennis over levenscyclusanalyse van een geneesmiddel vergroten.
● Praktische toepassing van maatregelen op het perioperatieve proces om

reductie in carbon footprint van het ziekenhuis te bereiken.

Leermiddelen:
Door middel van een plenaire lezing ondersteund door een power point presentatie
proberen we de algemene kennis over de impact van klimaatverandering op de
gezondheid vergroten. 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.

Sprekers:
Richard Soetens en Daniel Dijkstra zijn werkzaam als anesthesioloog in het Meander
Medisch Centrum Amersfoort. Hun werk bestaat ook uit het opleiden van
co-assistenten en artsen in opleiding tot anesthesioloog.

Eline Schriever is werkzaam als huisarts in opleiding in Den Helder. Zij zit in haar
laatste fase van haar opleiding en doet haar praktijk verbeterplan over het
verduurzamen van de huisartspraktijk. Met haar liefde voor het strand, zee en bos is
dit een onderwerp wat haar aan het hart gaat.
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René van den Berg is huisarts en huisarts opleider (de opleider van Eline) 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.

Roel Engel: Flowstates continued

Titel lezing: 
‘Flowstates’ en de invloed op lichaam en geest; wat kunnen we leren van de
psychologie van extreme sport beoefening en hoe kunnen wij flow toepassen op
groepsprocessen.

 
Inhoud lezing: 
In de beweging van ziektepreventie naar gezondheidspromotie kunnen huisartsen en
medisch specialisten leren van onderzoek gericht op zogenaamde ‘flowstates’; een
mentale toestand waarin een persoon die een activiteit uitvoert, volledig wordt
ondergedompeld in een gevoel van energieke focus, volledige betrokkenheid en
plezier in het proces van de activiteit. In wezen wordt flow gekenmerkt door de
volledige absorptie in wat je doet, en een resulterende transformatie in je besef van
tijd. 
Wanneer we onze patiënten in een dergelijke mentale toestand kunnen brengen
rondom gezondheidsbevorderd gedrag is de kans groter dat zij dit tot gewoonte
kunnen uitbouwen.
In deze lezing wordt stilgestaan bij het groeiende wetenschappelijk onderzoek naar
deze mentale toestand, de onderliggende neurobiochemie, en praktische adviezen
om gezondheid te bevorderen door gebruik te maken van flow states.
Daarbij is ook aandacht voor het terrein van extreme sporten waarin een dergelijke
toestand sneller bereikt wordt, en hoe wij als artsen kunnen profiteren van het
beoefenen van een dergelijke sport in onze werk-prive balans.
Tot slot wordt gekeken naar wat flow states kunnen betekenen om groepsprocessen
te optimaliseren.
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Leerdoelen: 
● Begrip van het fenomeen ‘flowstates’
● Kennis over wetenschappelijk onderzoek naar ‘flowstates’
● Kennis over onderliggende neurobiochemische processen van ‘flowstates’
● Praktische toepassing van deze kennis om gezondheid van onze patiënten te

bevorderen
● Het terrein van extreme sporten toelichten, het verband met flowstates, en hoe

wij als artsen deze sporten kunnen toepassen voor een beter evenwicht in ons
eigen leven (werk en prive)

● Kennis over toepassing van flow in groepsprocessen.

Leermiddelen:
Een plenaire lezing ondersteund met een Powerpoint presentatie met hierna een
plenaire discussie over de praktische implicaties.

Spreker: 
Roel Engel is werkzaam als uroloog in het Maasstad ziekenhuis en het Ikazia
ziekenhuis.
Daarbij traint hij de vaardigheden van de aldaar aanwezige  AGNIO’s. Zijn interesse
en expertise op het terrein van ‘flowstates’ komt voort uit het levenslang beoefenen
van extreme sporten, en het benutten en uitdragen van het potentieel dat dit met zich
meebrengt in het bevorden van de algemene gezondheid van patienten en collega’s.

 

Disclosures:
geen
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Dag 3 en 4: Zorg van de toekomst en vitaliteit

Op de derde en vierde ochtenden staan innovatieve behandelingen in de
gezondheidszorg centraal. Verschillende terreinen grijpen hierbij in op elkaar, van
preventie en innovatie tot kostenbeheersing en vitaliteit of werkplezier, om ook
toekomstige generaties te verzekeren van een goed en houdbaar zorgsysteem.

Anesthesioloog Marc Godfried beschrijft een succesvolle e-health aanpak op het
gebied van pijnmonitoring waardoor patiënten op afstand begeleid kunnen worden.
Internist-nefroloog Marcel Weijmer presenteert innovaties in de samenwerking
tussen eerste en tweede lijn die niet alleen kosten besparen maar ook kunnen leiden
tot meer doelmatige en effectieve zorg.
Anesthesioloog Gezina Oei beschrijft haar huidige onderzoekslijn waarin een
innovatieve pijnbehandeling bij gonarthrose mogelijkheden biedt om een knie
prothese overbodig te maken, hetgeen een geweldige kostenbesparing zou kunnen
betekenen.
Plastisch chirurg Arjan Damen demonstreert aan de hand van beelden de innovaties
in de hedendaagse plastische chirurgie waarbij zowel nieuwe technieken als
aandacht voor psychosociale aspecten worden geadresseerd.
Psychiaters Alexander Klusman en Niels Tinga presenteren een tweeluik over soma
en psyche, en hoe de integratie van lichaamsgerichte signalen innovatieve nieuwe
mogelijkheden op het terrein van mentale gezondheid mogelijk maakt, zowel binnen
gangbare psychiatrische stoornissen als binnen de behandeling van SOLK die zich
op het snijvlak van meerdere disciplines bevindt.
Zij continueren hun presentatie met hoe wij in ons eigen vak omgaan met grenzen,
hoe wij daarbij onze eigen mentale en lichamelijke signalen kunnen leren herkennen
en hanteren ten behoeve van onze eigen welzijn en vitaliteit.

Marc Godfried: The PIJN-app: from scratch to hatch

Inhoud lezing:
eHealth wordt beschouwd als dé oplossing in de duurder wordende zorg. Zes jaar
geleden heeft de afdeling anesthesiologie in OLVG de PIJN-app ontwikkeld samen
met patiënten en zorgprofessionals. Postoperatieve pijn en misselijkheid worden
door de patiënt in hun mobiele telefoon geregistreerd en komen in een digitale
omgeving waar ze door een zorgprofessional worden gemonitord en zo nodig
worden geadresseerd.
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Doel van de bespreking is om de luisteraar mee te nemen in de eHealth journey;
waar moet je vooraf aan denken en waar kan je allemaal mee geconfronteerd
worden wanneer je een dergelijk project opzet.
uitdagingen je in de organisatie te maken krijgt.

Leerdoelen:
● Begrip vergroten over de mogelijkheden van eHealth toepassingen
● Kennis vergroten over het opzetten van e-Health toepassingen, waaronder

organisatorische aspecten en valkuilen zoals financiering en privacy
● Praktische toepassing van eHealth: Waar begin je? Welk idee is geschikt?

Leermiddelen:
De voordracht wordt ondersteund met een powerpoint en het demonstreren van de
app voor alle deelnemers. Daarnaast wordt plenair en in onderlinge groepen
gediscussieerd over innovatieve ideeën op het terrein van e-health binnen
verschillende vakgebieden en hoe van idee naar werkelijkheid te komen.

Spreker:
Marc Godfried is werkzaam in OLVG als algemeen anesthesioloog en legt zich
daarnaast toe op innovatie, research, onderwijs en kwaliteit.

Disclosures:
Geen

Marcel Weijmer: Van eerste naar anderhalfste naar tweede lijns zorg naar
continue zorg via slimme digitale overleg- en verwijsstructuren

Inhoud lezing:
De huidige zorg leunt nog te veel op een rigide indeling in eerste- en tweedelijnszorg
door een verouderd verwijssysteem en gebrek aan digitale overlegmogelijkheden.
Ondanks allerlei goede voornemens en transmurale zorgpaden blijft een bruikbaar
systeem nog ver weg. Verwijzingen naar de tweede lijn gebeuren nog steeds op de
klassieke manier die al tientallen jaren ongewijzigd blijft. Recent zijn er nieuwe
impulsen en digitale mogelijkheden gekomen om de wens naar meer continue zorg
invulling te geven. Via e-consultatie is bijvoorbeeld een nieuwe manier ontstaan om
tweedelijns ondersteuning te krijgen vanuit de eerste lijn zonder de gebruikelijke
barrières en hoge kosten voor de maatschappij. Dergelijke innovaties verlagen niet
alleen de kosten maar verbeteren ook de zorg door een meer directe samenwerking.
Het resultaat is een meer doelmatige en effectieve zorg waarin overleg- en
verwijsstructuren optimaal gebruik maken van de nieuwste technologische
ontwikkelingen.
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Leerdoelen:
● Begrip krijgen hoe het huidige verwijssysteem en honoreringssysteem het

onderscheid tussen zorg in en eerste en tweede lijn in stand houdt
● Kennis over huidige regelgeving vergroten en over digitale mogelijkheden die

er zijn om de zorg doematiger en efficiënter te maken
● Praktische toepassing leren hoe je in de eigen vakgroep/praktijk kunt

profiteren van de nieuwe overlegmogelijkheden en discussiëren hoe we dit
verder kunnen verbeteren

Leermiddelen:
Plenaire lezing ondersteund door Powerpoint met interactieve elementen mbv bijv
Kahoot quiz en interactieve vragen. Plenaire discussie over de verbeterpunten in de
huidige zorg binnen de eigen praktijk.

Spreker:
Marcel Weijmer is werkzaam als Internist-nefroloog in OLVG, Amsterdam

Zijn werk bestaat ook uit het opleiden van AIOS, verpleegkundigen, nurse
practioners en verpleegkundig specialisten

Eerdere ervaringen op het gebied van onderwijs geven bestaan uit jarenlange
ervaring als (waarnemend) opleider, organisator van congressen en workshops op
het gebied van vaattoegang voor dialyse

Disclosures:
Geen

Gezina Oei: Pijnbehandelingen voor gonartrose die een totale knie
prothese overbodig maken: toekomst of sprookje?

Inhoud lezing:
● Probleembeschrijving gonartrose (multidisciplinair)
● Behandelingen gonartrose
● Genicularis neurolyse
● Invoer in de praktijk
● Evidence?
● Opzet van (goed) onderzoek om het bewijs te leveren

Zowel het medische onderwerp (gonartrose) als het onderliggende onderwerp
(opzetten van onderzoek in perifeer ziekenhuis) is een multidisciplinair thema, en
nuttig voor elke specialist die een klinisch probleem ziet en daar een oplossing voor
wil hebben die niet alleen effectief is, maar ook evidence based wordt.
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Mijn verhaal zal gaan over hoe de behandeling van een klinisch probleem
geïmplementeerd werd in de praktijk en uiteindelijk een weg vond naar de opzet van
een onderzoekslijn.

Leerdoelen:
● Begrip van het klinische probleem gonartrose vergroten
● Kennis over de behandelmogelijkheden van gonartrose vergroten, inclusief de

nieuwe behandeling en de kostenreductie die dit potentieel met zich
meebrengt

● Kennis over hoe je onderzoek naar kostenreductie moet opzetten in een
perifeer ziekenhuis

● Vertaalslag naar eigen praktijk maken

Leermiddelen:
De plenaire voordracht wordt ondersteund door een powerpoint presentatie van het
onderzoeksopzet en door middel van discussie en werkgroepen worden
mogelijkheden voor kostenreductie besproken in verschillende settings.

Spreker:
Gezina Oei is werkzaam als anesthesioloog-pijnspecialist in het Dijklander
Ziekenhuis, locatie Hoorn. Haar werk bestaat ook uit het opleiden van
anesthesiologen (-pijnspecialisten) en pijnconsulentes in opleiding, daarnaast
begeleidt zij studenten die een wetenschappelijke stage doen en heeft zij 4
promovendi (AMC/VuMC) onder haar hoede. Andere ervaringen op
het gebied van onderwijs geven bestaan voorts uit instructeursschap voor de cursus
“managing obstetric emergencies and trauma (MOET)”.

Disclosures:
Geen.

Arjan Damen: Innovaties in de plastisch chirurgie

Inhoud lezing:
Plastische chirurgie kent een breed werkgebied. Naast de bekende cosmetische
ingrepen ligt in de klinische praktijk de nadruk op huidtumoren, hand- en pols
pathologie en reconstructies van uiteenlopende aard, ook voor diverse andere
specialismen. Binnen het vakgebied speelt innovatie een belangrijke rol.
Door procedures rondom de klapvoet te bespreken, waarin vele technieken
samenkomen (zoals zenuwchirurgie, anatomische chirurgie en spier- en
peestransposities), worden verschillende aspecten van de plastische chirurgie
toegelicht.  Daarna wordt dieper ingaan op de verregaande mogelijkheden van



16

reconstructies van o.a. hoofd/hals, aangezicht, borst, onderbeen en voet. Bij
dergelijke reconstructies zijn wij essentieel voor meerdere belendende chirurgische
specialismen zoals neuro-, MKA, trauma-, borstchirurgie alsook de orthopedie. Een
innovatie op dit gebied, nog in de kinderschoenen, is robot-geassisteerde
microchirurgie.
Een techniek die wordt toegelicht is ongevasculariseerd vet verplaatsen, het
zogenaamde lipofilling, waardoor b.v. borstreconstructies op een ander en beter
niveau is getild. Ook het terrein van consultatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van
‘shared decision making’, wordt belicht om zodoende body dysmorfic disorders uit te
sluiten.

Leerdoelen:
● Beter begrip over de innovaties binnen plastische chirurgie
● Verbeteren van kennis over pathologie en behandeling van aantal

standaard plastisch chirurgische aandoeningen
● Verbeteren van kennis over behandeling van aantal specifieke plastisch

chirurgische aandoeningen en mn de reconstructieve (micro)chirurgie
● Verbeteren van kennis over de fundamenten, de basisprincipes voor

reconstructies en hoe innovaties deze hebben veranderd

Leermiddelen:
Een plenaire lezing ondersteund met een interactieve Powerpoint
presentatie. Plenaire discussie over hoe innovaties binnen plastische
chirurgie relevant zijn voor verschillende vakgebieden. Bewustwording van
het bestaan van body dysmorfic disorders.

Spreker:

Arjan Damen is werkzaam in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg en in
de privé kliniek in Oisterwijk. In het ziekenhuis behandelt hij naast standaard
pathologie m.n. hand/polspathologie, (micro)chirurgische reconstructies en specifiek
de klapvoet.

Disclosures:
Geen

Spreker:
Arjan Damen is werkzaam in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg en in
de privé kliniek in Oisterwijk. In het ziekenhuis behandelt hij naast standaard
pathologie m.n. hand/polspathologie, (micro)chirurgische reconstructies en
specifiek de klapvoet.

Disclosures:
Geen disclosures
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Alexander Klusman en Niels Tinga: Innovaties binnen de psychiatrie;
integratie van soma en psyche in behandelingen van zowel de
geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg.

Beschrijving
Het lichaam-geest dualisme heeft vele eeuwen ons denken bepaald. Hoewel dit
onderscheid wetenschappelijk achterhaald is blijft ons dagelijks denken en handelen
nog steeds doordrenkt met het kunstmatige onderscheid tussen psyche en soma.
Wij hebben nog geen woorden die passen bij een nieuw holistisch paradigma.
Processen binnen de psychobiologische eenheid die wij in wezen zijn, worden in
onze mentale representatie als psychisch of lichamelijk gelabeld al naar gelang zij in
meer of mindere mate bewust zijn. Ook in de praktijk van de 'geestelijke' gezondheid
blijft het onderscheid tussen psychische processen enerzijds en lichamelijke
processen anderzijds ons denken bepalen. Theoretisch is de ondeelbaarheid van
lichaam en geest erkend, toch blijven we klachten primair psychisch of lichamelijk
noemen.
Lange tijd lag in de psychotherapie vooral de nadruk op psychische- en met name
cognitieve aspecten van ons functioneren en werd het lichaam min of meer
genegeerd. Zelfs bij emoties, die moeilijk in te delen zijn als psychisch of lichamelijk,
werden lange tijd vooral de cognitieve aspecten benadrukt.

De nieuwste inzichten vanuit de neurobiologie, hechtingsonderzoek en de artificiële
intelligentie hebben echter opnieuw bevestigd dat wat wij als onze geest en ons
cognitief bewustzijn ervaren, in ons lichamelijk functioneren geworteld is en daaruit is
ontstaan.
In deze voordracht zullen we verder ingaan op 2 verschillende en innovatieve
manieren waarop lichamelijke aspecten van ons functioneren geïntegreerd kunnen
worden in de praktijk van wat we bij gebrek aan een betere term nog 'psycho'therapie
noemen.
Daarnaast staan wij stil wat het denken in dit onderscheid betekent voor ieder
specialisme dat geconfronteerd wordt met onbegrepen of functionele klachten, en
wat nieuwe behandelingen hier in kunnen betekenen. We nemen daarbij
lichaamsgericht mentaliseren en sensorimotor therapy als voorbeelden.

Tot slot is er ook aandacht voor de relevantie in ons eigen werk; om vitaal te blijven is
het essentieel om onze eigen grenzen goed te kennen en te hanteren. Juist dit soort
grenzen spelen zich af op het raakvlak van cognitieve, emotionele en fysieke
processen en demonstreren de noodzaak van een meer holistische kijk. Naast een
uitwisseling op dit vlak is er ruimte voor een praktische aanpak om eigen grenzen
beter in kaart te krijgen.
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Inleiding (AK)
● Oefening body scan
● Wat bedoelen we met psychisch en lichamelijk?
● Het bewustzijn en zelfbesef en de functie van emoties en gevoelens
● Hierarchische niveaus van informatieverwerking
● Top-down en Bottom-up proces
● Hechting, nonverbale 'body-micropractices'  en de rechter hemisfeer
● Mentaliseren
● Actiesystemen

Lichaamsgerichte Mentaliserende therapie (NT)
● Mentaliseren: oude wijn in nieuwe zakken?
● De teleologische modus en SOLK, hoe deze dynamiek te beïnvloeden
● Lichaamsgericht mentaliseren: de connectie helpen maken tussen

soma en psyche

Sensorimotor psychotherapie voor psychotrauma (AK)
● Oefening dual conscious
● Window of tolerance
● Integratieve visie op 'psycho'therapie
● Integratie van top-down en bottom-up benadering
● Mindfulness en nonverbale afstemming
● Therapeutische proces bij bottum-up benadering
● demonstratie video van bottum-up benadering

Betekenis voor onze eigen dagelijkse praktijk (gezamenlijk)
● Burn out preventie en grenzen
● In kaart brengen van grenzen en grensoverschrijdingen

Leerdoelen:
● Kennis vergroten van dualistische- versus integratieve benadering van soma

en psyche
● Kennis vergroten van innovatieve ontwikkelingen in psychiatrische

behandelingen
● Relevantie voor eigen vakgebied bespreken en integreren
● Relevantie voor persoonlijke grenzen in werk verkennen en integreren

Leermiddelen:
Plenaire lezing en discussie, alsmede videofragmenten en praktische oefeningen
over hoe deze concepten in de dagelijkse praktijk herkend worden en welke
interventies mogelijk zijn.
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Sprekers:
Alexander Klusman is psychiater, zijn aandachts- en expertisegebieden zijn
diagnostiek en behandeling van psycho-traumagerelateerde stoornissen,
borderline- en andere cluster B persoonlijkheidsstoornissen, de relatie tussen
“psyche en soma” en lichaamsgerichte interventies in psychotherapie.

Sinds 1987 is hij als supervisor en werkbegeleider betrokken bij de opleiding van
van vele tientallen AIOS in regio den Haag en Overijssel. Hij is lid van de
Psychiater Expertgroep Persoonlijkheidsstoornissen (PEPS). Hij heeft diverse
voordrachten verzorgd voor collega psychiaters, psychologen en
verpleegkundigen binnen de instelling (St Franciscushof, Zwolse poort en
Dimence) en voor PEPS.

Niels Tinga is psychiater, specialistisch groepstherapeut en trainer bij MBT-NL en
MBT-E, expertisecentra voor mentaliseren bevorderende therapie in Nederland.
Hij is werkzaam bij GGZ Ingeest en daarnaast als supervisor groepstherapie in
eigen praktijk.

Disclosures:
geen


